สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 25560 ประจำปีงบประมำณ 2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ลำดับ
งำนจัดซือ้ /จัดจ้ำง
ที่
1 ขออนุมัติจ้างถอดบันทึกเสียงการ
ประชุม อ.ก.พ.ร. ครั้งที่ 5/2560
2 ขออนุมัติจ้างถอดบันทึกเสียงการ
ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2560 วันที่
31 พฤษภาคม 2560

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้ำง ผูซ้ อื้ ซอง
ผูเ้ สนอรำคำ
งบประมำณ
740.00 ตกลงราคา
นายณัฐดนัย ฉายแสง

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำทีค่ ัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

740.00 บาท นายณัฐดนัย ฉายแสง

740.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

290.00 ตกลงราคา

-

ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงน้้าทิพย์
มัน่ เริงใจ

290.00 บาท ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงน้้าทิพย์
มัน่ เริงใจ

290.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อิน
เทค การ์ด เทคโนโลยี
บริษัท นิวตันนครินทร์
จ้ากัด

4,490.00 บาท ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อินเทค
การ์ด เทคโนโลยี
10,058.00 บาท บริษัท นิวตันนครินทร์ จ้ากัด

4,490.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3

ขออนุมัติซื้อวัสดุ (หมึกริบบอนสี)

4,490.00 ตกลงราคา

-

4

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของ
ส้านักงาน ก.พ.ร. จ้านวน 2 รายการ
กองบริหารการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรม และส้านักงานเลขาธิการ
(ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่)

10,058.00 ตกลงราคา

-

5

ขออนุมัติจ้างถอดบันทึกเสียงการ
ประชุม อ.ก.พ.ร. ครั้งที่ 6/2560 วันที่
6 มิถุนายน 2560

760.00 ตกลงราคา

-

นายณัฐดนัย ฉายแสง

760.00 บาท นายณัฐดนัย ฉายแสง

760.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

6

ซื้อหนังสือ Ejehonentiol
Osganingtions จ้านวน 1 เล่ม

656.00 ตกลงราคา

-

kinokuniya
bookstore
ctkilondo.Ltd

656.00 บาท kinokuniya bookstore
ctkilondo.Ltd

656.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

7

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส้านักงาน 1
รายการ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส้านักงาน 6
รายการ เพือ่ ใช้ในฝ่ายแผนงานละ
งบประมาณ ส้านักงานเลขาธิการ

4,490.00 ตกลงราคา

-

4,490.00 บาท ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อินเทค
การ์ด เทคโนโลยี
3,509.60 บาท ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995

4,490.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3,509.60 ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อิน
เทค การ์ด เทคโนโลยี
ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995

8

10,058.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3,509.60 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

ลำดับ
งำนจัดซือ้ /จัดจ้ำง
ที่
9 ขออนุมัติจ้างผลิตเอกสารเพือ่
น้าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามความเห็น
ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ(กทม.)

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้ำง ผูซ้ อื้ ซอง
ผูเ้ สนอรำคำ
งบประมำณ
1,056.00 ตกลงราคา
ร้านบอสโก

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำทีค่ ัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

1,056.00 บาท ร้านบอสโก

1,056.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถไป
ประชุมสัมนา จังหวัดสงขลา ในวันที่
21-23 มิถุนายน 2560

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายวุฒิไกร เป้าทอง

5,400.00 บาท นายวุฒิไกร เป้าทอง

5,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 ขออนุมัติซื้อน้้ามันเพือ่ ใช้กับรถตู้
เดินทางไปสัมนาที่ จังหวัดสงขลา ใน
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

3,000.00 ตกลงราคา

-

ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท เงินสด

12 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส้านักงาน 1
รายการ (หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP
Loarjet)

6,741.00 ตกลงราคา

-

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995

6,741.00 บาท ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995

6,741.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร จ้านวน 4
รายการ
14 ขออนุมัติซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 3
รายการ
15 ขออนุมัติซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน
10 รายการ
16 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laseyet
5200 tn กองกิจการองค์การมหาชน
17 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถเดินทาง
ไปราชการใน จังหวัดพะเยา และ
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5-7
กรกฎาคม 2560

64,866.00 ตกลงราคา

-

50,757.59 ตกลงราคา

-

4,850.00 ตกลงราคา

-

4,800.00 ตกลงราคา

-

64,866.00 บาท บริษัท นับหน้า ครีเอชั่น
จ้ากัด
14,605.50 บาท ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995
50,757.59 บาท ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995
4,850.00 บาท บริษัท ธนรัตน์ เซ็นเตอร์
เซอร์วสิ
4,800.00 บาท นายวนิต เชื้อเมืองพาน

64,866.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14,605.50 ตกลงราคา

บริษัท นับหน้า ครีเอชั่น
จ้ากัด
ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995
ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด วิริยะ
1995
บริษัท ธนรัตน์ เซ็นเตอร์
เซอร์วสิ
นายวนิต เชื้อเมืองพาน

14,605.50 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
50,757.59 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
4,850.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
4,800.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

ลำดับ
งำนจัดซือ้ /จัดจ้ำง
ที่
18 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถเดินทาง
ไปราชการใน จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดระยอง ในวันที่ 12-14
กรกฎาคม 2560

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้ำง ผูซ้ อื้ ซอง
ผูเ้ สนอรำคำ
งบประมำณ
5,670.00 ตกลงราคา
นายอุเทนทร์ ทองหมู่

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำทีค่ ัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

5,670.00 บาท นายอุเทนทร์ ทองหมู่

5,670.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถเดินทาง
ไปราชการใน จังหวัดบุรีรัมน์ แ ใน
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายประสิทธิ์ แววแก้ว

5,400.00 บาท นายประสิทธิ์ แววแก้ว

5,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 ขออนุมัติซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้กับ
รถตู้เดินทางไปราชการในพืน้ ที่
จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560

3,000.00 ตกลงราคา

-

ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท เงินสด

21 ขออนุมัติซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้กับ
รถตู้เดินทางไปราชการในพืน้ ที่
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ใน
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

3,000.00 ตกลงราคา

-

ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท เงินสด

22 ขออนุมัติซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้กับ
รถตู้เดินทางไปราชการในพืน้ ที่
จังหวัดบุรีรัมน์ ในวันที่ 18-20
กรกฎาคม 2560

3,000.00 ตกลงราคา

-

ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท เงินสด

23 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถเดินทาง
ไปราชการใน จังหวัดภูเก็ต,พังงา
และจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 28-30
มิถุนายน 2560

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายธนบดี กิ่งเล็ก

5,400.00 บาท นายธนบดี กิ่งเล็ก

5,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

ลำดับ
งำนจัดซือ้ /จัดจ้ำง
ที่
24 ขออนุมัติซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้กับ
รถตู้เดินทางไปราชการในพืน้ ที่
จังหวัดภูเก็ต,พังงา และจังหวัดกระบี่
ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้ำง ผูซ้ อื้ ซอง
ผูเ้ สนอรำคำ
งบประมำณ
3,000.00 ตกลงราคา
ปัม๊ น้้ามัน

รำคำทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

3,000.00 บาท ปัม๊ น้้ามัน

11,000.00 บาท นายภัทรพล พรรษา

รำคำทีค่ ัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

3,000.00 บาท เงินสด

25 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินขิงส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จ้านวน 3 รายการ

11,000.00 ตกลงราคา

-

นายภัทรพล พรรษา

11,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

26 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศพร้อมพนักงานขับรถเดินทาง
ไปเก็บรวบรวมข้อมมูลความเห็นและ
ข้อเสนอแนะสรุปเป็นข้อเสนอทิศ
ทางการปรับปรุงโครงสร้างและระบบ
บริหารงานจังหวัดในระดับอ้าเภอที่
เหมาะสม ณ จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดยะลา ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม
2560

5,400.00 ตกลงราคา

-

นายไพโรจน์ สุขสวัสดิ์

5,400.00 บาท นายไพโรจน์ สุขสวัสดิ์

5,400.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

27 ขออนุมัติซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้กับ
รถตู้เดินทางไปราชการในพืน้ ที่
จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ใน
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560

3,000.00 ตกลงราคา

-

ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท ปัม๊ น้้ามัน

3,000.00 บาท เงินสด

