สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมำณ 2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ลำดับ
งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง
ที่
1 จัดซื้อวัดสุ จำนวน 4 รำยกำร

วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้ซื้อซอง

ผู้เสนอรำคำ

3,990.00 ตกลงรำคำ

-

ร้ำนพิพธิ ภัณฑ์
หอรัษฎำกรพิพฒ
ั น์
พระบรมมหำรำชวังฯ

400.00 ตกลงรำคำ

-

ร้ำนธนภัทร

2

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน (ตัวอักษรติด
ป้ำยชื่อ)

3

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
รำชกำรของสำนักงำน ก.พ.ร.
จำนวน 3 รำยกำร

1,200,000.00 สอบรำคำ

-

บริษทั โอเพ่นเทคโนโลยี
จำกัด (มหำชน)

4

ขออนุมัติจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำร
พัฒนำระบบกำรบริกำรประชำชน
เชิงรุก

5,325,700.00

จ้ำงที่
ปรึกษำโดย
วิธตี กลง

-

5

ขออนุมัติซื้อบริกำร Webstat ของ
เว็บไซต์สำนักงำน ก.พ.ร.
http://www.opdc.go.th และ
Webmonitor+Contont
veriicatoon ของสำนักงำน ก.พ.ร.

4,400.00 ตกลงรำคำ

6

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

802.50 ตกลงรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

3,990.00 บำท ร้ำนพิพธิ ภัณฑ์
หอรัษฎำกรพิพฒ
ั น์
พระบรมมหำรำชวังฯ
400.00 บำท ร้ำนธนภัทร

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
3,990.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

รำคำที่คัดเลือก

400.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

1,185,000.00 บำท บริษทั โอเพ่นเทคโนโลยี
จำกัด (มหำชน)

1,185,000.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

5,059,000.00 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

5,059,000.00 บำท เป็นหน่วยงำนของรัฐ
และมีบคุ ลำกรที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ

-

บริษทั ศูนย์วจิ ัย
นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต
ไทย จำกัด

4,400.00 บำท บริษทั ศูนย์วจิ ัย
นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต
ไทย จำกัด

4,400.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

-

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำกลตรำยำงและ
กำรพิมพ์

802.50 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำกลตรำยำงและ
กำรพิมพ์

802.50 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

ลำดับ
งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง
ที่
7 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนธุรกำร
(สนับสนุนงำนกำรเงินและบัญชี)
ปฏบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

10,000.00 ตกลงรำคำ

-

นำงสำวประไพ มีมุข

10,000.00 บำท นำงสำวประไพ มีมุข

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
10,000.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

10,948.70 บำท ร้ำนบอสโก

10,948.70 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้ซื้อซอง

ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำที่คัดเลือก

8

จ้ำงถ่ำยเอกสำรเพื่อใช้ประกอบกำร
ประเมินผลส่วนรำชกำรและจังหวัด
จำนวน 2 รำยกำร

10,948.70 ตกลงรำคำ

-

ร้ำนบอสโก

9

จ้ำงถอดบันทึกเสียงกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรงำน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำ
กำร (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่
7 พฤศจิกำยน 2559

600.00 ตกลงรำคำ

-

นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

600.00 บำท นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

600.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

10 จ้ำงถอดบันทึกเสียงกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลภำครำชกำร กลุ่ม
กระทรวงด้ำนควำมมั่นคงและกำร
ต่ำงประเทศ ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่
9 พฤศจิกำยน 2559

600.00 ตกลงรำคำ

-

นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

600.00 บำท นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

600.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

11 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รำยกำร เพื่อใช้
ในกำรจัดทำเอกสำรกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมองค์กำรมหำชน (อ.กพม.)

9,533.70 ตกลงรำคำ

-

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ
1995

9,533.70 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ
1995

9,533.70 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

ลำดับ
งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้ซื้อซอง
ผู้เสนอรำคำ
ที่
12 จ้ำงถอดบันทึกเสียงกำรประชุม
750.00 ตกลงรำคำ
นำงสำวจิรำภรณ์
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำร
ผันนะรำ
ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำร
รำชกำรในส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น
ครั้งที่ 6/2559 ลงวันที่ 9
พฤศจิกำยน 2559

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

750.00 บำท นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
750.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

รำคำที่คัดเลือก

13 จ้ำงถอดบันทึกเสียงกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรเกี่ยวกับกำรทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรด้ำน
เศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 11
พฤศจิกำยน 2559

400.00 ตกลงรำคำ

-

นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

400.00 บำท นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

400.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

14 จ้ำงถอดบันทึกเสียงกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรนโยบำยกำร
บริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณำกำร (อกนจ.) ด้ำนแผน
และด้ำนงบประมำณ ครั้งที่ 5/2559
ลงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2559

750.00 ตกลงรำคำ

-

นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

750.00 บำท นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

750.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

15 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

600.00 ตกลงรำคำ

-

สหบล๊อกตรำยำง

600.00 บำท สหบล๊อกตรำยำง

600.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

3,200.00 ตกลงรำคำ

-

ร้ำนธนภัทร

3,200.00 บำท ร้ำนธนภัทร

3,200.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

800.00 ตกลงรำคำ

-

ร้ำน ธนภัทร

800.00 บำท ร้ำน ธนภัทร

800.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

16 จ้ำงทำป้ำย
17 จ้ำงทำป้ำย (รองเลขำธิกำร ก.พ.ร.)
จำนวน 2 ป้ำย

ลำดับ
งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้ซื้อซอง
ผู้เสนอรำคำ
ที่
18 จ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำร
690.00 ตกลงรำคำ
ร้ำนบอสโก
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำร
จัดทำงบประมำณในลกษณะบูรณำ
กำรเชิงยุทธศำสตร์ประจำ
งบประมำณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 6
จำนวน 150 ชุด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

690.00 บำท ร้ำนบอสโก

352,750.00 บำท นำยภัทรพล พรรษำ

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
690.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

รำคำที่คัดเลือก

19 ซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงำน
ก.พ.ร.

352,750.00 ตกลงรำคำ

-

นำยภัทรพล พรรษำ

352,750.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

20 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มใสกำว
เคลือบปกรำยงำนกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
จำนวน 110 เล่ม

14,876.40 ตกลงรำคำ

-

ร้ำนบอสโก

14,876.40 บำท ร้ำนบอสโก

14,876.40 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

21 ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รำยกำร

97,487.70 ตกลงรำคำ

-

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ
1995

97,487.70 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ
1995

97,487.70 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

22 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รำยกำร

20,228.35 ตกลงรำคำ

-

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ
1996

20,228.35 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิริยะ
1996

20,228.35 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

23 จ้ำงถอดบันทึกเสียงกำรประชุมอนุ
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
เกี่ยวกับกำรทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร ครั้งที่
4/2559 ในวันที่ 18 พฤศจิกำยน
2559

625.00 ตกลงรำคำ

-

นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

625.00 บำท นำงสำวจิรำภรณ์
ผันนะรำ

625.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

24 จ้ำงทำป้ำย (ที่ปรึกษำกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร)

800.00 ตกลงรำคำ

-

ร้ำนนพดลศิลป์

800.00 บำท ร้ำนนพดลศิลป์

800.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

ลำดับ
งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง ผู้ซื้อซอง
ผู้เสนอรำคำ
ที่
25 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำเพื่อ
19,000,000.00 จ้ำงที่
ธนำคำรโลก (The
ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ปรึกษำโดย
Word Bank)
หลักประกันทำงธุรกิจ และกฎหมำย
วิธตี กลง
ล้มละลำย

26 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำแนว
ทำงกำรพัฒนำบริกำรของรัฐให้มี
ควำมง่ำยต่อกำรประกอบธุรกิจ

11,000,000.00

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

17,500,000.00 บำท ธนำคำรโลก (The
Word Bank)

10,500,000.00 บำท ธนำคำรโลก (The
Word Bank)

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
17,500,000.00 บำท เป็นองค์กรระหว่ำง
ประเทศที่มึควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญ และ
ประสบกำรณ์ในกำร
พัฒนำกฎหมำยจำก
หลำกหลำยประเทศที่
เกี่ยวข้องในระดับสำกล
โดยตรง
รำคำที่คัดเลือก

จ้ำงที่
ปรึกษำโดย
วิธตี กลง

-

ธนำคำรโลก (The
Word Bank)

10,500,000.00 บำท เป็นองค์กรระหว่ำง
ประเทศที่มึควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญ และ
ประสบกำรณ์ในกำร
พัฒนำกฎหมำยจำก
หลำกหลำยประเทศที่
เกี่ยวข้องในระดับสำกล
โดยตรง

27 จ้ำงซ่อมแซมกุญแจประตูทำงเข้ำ
ห้องที่ปรึกษำชั้น 2สำนักงำน ก.พ.ร.
จำนวน 1 ชุด

500.00 ตกลงรำคำ

-

นำยเฉลิมชัย
สินวำสนำมงคล

500.00 บำท นำยเฉลิมชัย
สินวำสนำมงคล

500.00 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

28 ซื้อหมุด ยึดป้ำย 4 ตัว

256.80 ตกลงรำคำ

-

บริษทั เกรียง จำกัด

256.80 บำท บริษทั เกรียง จำกัด

256.80 บำท เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว

