ลาดับทีไ
1

งานจัดซือๅ จัดจຌาง
จาหนายรถยนต์ราชการ ทะบียน 9ษ 8691

(นาสงป็นรายไดຌผนดิน)
2

จาหนายรถยนต์ราชการ ทะบียน 9ษ 8691

(นาสงป็นรายไดຌผนดิน)

สรุปผลการดานินการจัดซือๅ จัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน 2560
ชืไอหนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี ขายทอดตลาด
วงงินงบประมาณ
ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ หตุผลทีไคัดลือก
วิธีซอืๅ /จຌาง
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง
ดยสังขป
สนอ
(ราคากลาง)
46,000.00 ขายทอดตลาด นางนวลชนก บุยศิริรักษ์ นางนวลชนก บุยศิริรักษ์ ราคาหมาะสม
46,000.00
46,000.00
46,000.00 ขายทอดตลาด นายณัฏฐ์ จมจันทร์
นายณัฏฐ์ จมจันทร์
ราคาหมาะสม
169,969.50
46,000.00

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

สัญญาลขที่

192/2560 ลว 4 ม.ย. 60

สัญญาลขที่
193/2560 ลว 4 ม.ย. 60

ทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

สรุปผลการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน 2560
ชือไ หนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี e-bidding
วงงินงบประมาณ
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธีซืๅอ/จຌาง
ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
(ราคากลาง)

หตุผลทีคไ ัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

1 จຌางดานินครงการสรຌางภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทຌองถิน่
สูสากล ดຌวยการประชาสัมพันธ์ผานสื่อ

3,929,000.00 e-bidding บจ.ไบร์ท ทีวี

3,929,000.00 บจ.ไบร์ท ทีวี

3,929,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขที่
195/2560 ลว 11 ม.ย. 60

2 จຌางดานินครงการ "การจัดการสดงจาหนายสินคຌากลุม จังหวัด
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงกษม"

9,160,000.00 e-bidding บ.บลูอชียน อิมมจ

9,160,000.00 บ.บลูอชียน อิมมจ

9,160,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขที่
199/2560 ลว 28 ม.ย. 60

ทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

1 จຌางที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP
รสเทยทຌ฿นหมูบาຌ น OTOP ป็นการทองที่ยว
2 จຌางทีป่ รึกษากิจกรรมสริมสรຌางศักยภาพยาวชนร OTOP

สรุปผลการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน 2560
ชือไ หนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี จຌางทีไปรึกษา คัดลือก
วงงินงบประมาณ
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธีซืๅอ/จຌาง
ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
(ราคากลาง)
5,675,000.00 จຌางที่ปกึ ษา สถาบันอาหาร

16,350,000.00 จຌางที่ปกึ ษา มูลนิธิพือ่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดอม

5,675,000.00 สถาบันอาหาร

16,350,000.00 มูลนิธิ พือ่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดอม

หตุผลทีคไ ัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

5,675,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขที่
196/2560 ลว 19 ม.ย. 60

16,350,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขที่
200/2560 ลว 28 ม.ย. 60

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

1

ซืๅอของรางวัลสลากบารุงกาชาดไทย รางวัลทีไ 1

สรุปผลการดานินการจัดซือๅ จัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน 2560
ชืไอหนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี สอบราคา
วงงินงบประมาณ
ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธีซอืๅ /จຌาง
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง
สนอ
(ราคากลาง)
900,000.00 สอบราคา

บ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จากัด บ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จากัด

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ราคาเหมาะสม

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

สัญญาเลขทีไ

194/2560 ลว 4 เม.ย. 60

ลาดับทีไ
1

2

3

4

5

6

งานจัดซืๅอจัดจຌาง
จຌางออกบบระบบจัดกใบความรูຌ
จຌางตอ License ปรกรม Logi info studio

8

100,000.00 ตกลงราคา หจก.ฉันทนา อิฟอร์มนัไ ซิสตใมส์
100,000.00

หจก.ฉันทนา อิฟอร์มัไน ซิสตใมส์

100,000.00

ราคาหมาะสม

จຌางจัดการสดงละประชาสัมพันธ์สุ
ดยอดภูมิปัญญา OTOP เทย

500,000.00 ตกลงราคา บ.สวัสดีครับ 2507 จากัด บ.สวัสดีครับ 2507 จากัด ราคาหมาะสม
500,000.00
500,000.00

จຌางผลิตสืไอวิดีทัศน์ครงการ กข.ค.จ.

120,000.00 ตกลงราคา หจก.กระตายละพระจันทร์ หจก.กระตายละพระจันทร์ ราคาหมาะสม
120,000.00
120,000.00

จຌางผลิตสืไอวิดีทัศน์การดานินงาน
กลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต

120,000.00 ตกลงราคา หจก.กระตายละพระจันทร์ หจก.กระตายละพระจันทร์ ราคาหมาะสม
120,000.00
120,000.00

จຌางทีปไ รึกษาประมินผลการทาผนยุทธศาสตร์กรมฯ

900,000.00 ตกลงราคา ม.กษตรศาสตร์
ม.กษตรศาสตร์
ราคาหมาะสม
900,000.00
900,000.00

พ.ศ. 2560-2564 เปสูการปฏิบัติ
7

สรุปผลการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน มษายน 2560
ชือไ หนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี ตกลงราคา
ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ หตุผลทีคไ ัดลือก
วงงินงบประมาณ
วิธซี ืๅอ/จຌาง
ราคาทีตไ กลงหรือจຌาง
ดยสังขป
สนอ
(ราคากลาง)
20,000.00 ตกลงราคา นายวัชระพงศ์ ทพจิ
นายวัชระพงศ์ ทพจิ ราคาหมาะสม
20,000.00
20,000.00

จຌางทาอกสารหมูบาຌ น OTOP พืไอการทองทีไยว ปี 2560

จຌางผลิตผนพับสริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัยดຌานสารสนทศ

Information Security Awareness

169,969.50 ตกลงราคา บ.เออลเอ จากัด
บ.เออลเอ จากัด
ราคาหมาะสม
169,969.50
169,969.50
245,000.00 ตกลงราคา บจ. ลีอ ลนซใท
บจ. ลีอ ลนซใท
ราคาหมาะสม
245,000.00
245,000.00

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซือๅ หรือจຌาง

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ

25/2560 ลว 20 ม.ย. 60

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
26/2560 ลว 20 ม.ย. 60

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
27/2560 ลว 21 ม.ย. 60

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
28/2560 ลว 28 ม.ย. 60

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
29/2560 ลว 28 ม.ย. 60

สัญญาลขทีไ
144/2560 ลว 3 ม.ย. 60

สัญญาลขทีไ
162/2560 ลว 3 ม.ย. 60

สัญญาลขทีไ
197/2560 ลว 24 ม.ย. 60

ลาดับทีไ
9

งานจัดซืๅอจัดจຌาง
จຌางออกบบจัดกใบขຌอมูล

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ หตุผลทีคไ ัดลือก
วงงินงบประมาณ
วิธซี ืๅอ/จຌาง
ราคาทีตไ กลงหรือจຌาง
ดยสังขป
สนอ
(ราคากลาง)
20,000.00 ตกลงราคา นายวัชระญาติ มะลิ
นายวัชระญาติ มะลิ
ราคาหมาะสม
20,000.00
20,000.00

10 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
2กภ 2376 กทม.

19,959.99 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

11 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฆช 2685 กทม.

6,837.30 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

12 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
2กภ 2384 กทม.

30,773.20 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

13 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
4 กค 6787 กทม.

5,524.41 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

14 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฆช 2694 กทม.

35,562.22 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

15 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
2กภ 2379 กทม.

7,289.91 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

19,959.99

6,837.30

30,773.20

5,524.41

35,562.22

7,289.91

บ.ตยตຌา
บ.ตยตຌา
บ.ตยตຌา
บ.ตยตຌา
บ.ตยตຌา
บ.ตยตຌา

19,959.99

6,837.30

30,773.20

5,524.41

35,562.22

7,289.91

ราคาหมาะสม
ราคาหมาะสม
ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
฿บสัไงจຌางลขทีไ
฿บสัไงจຌางลขทีไ
273/2560 ลว 18 ม.ย. 60

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
274/2560 ลว 18 ม.ย. 60

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
278/2560 ลว 18 ม.ย. 60

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
279/2560 ลว 18 ม.ย. 60

17 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฆช 2695 กทม.

13,696.00 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

13,696.00

269/2560 ลว 10 ม.ย. 60

271/2560 ลว 10 ม.ย. 60

45,303.80 ตกลงราคา บ.สยามนิสสัน
บ.สยามนิสสัน
ราคาหมาะสม
45,303.80
45,303.80

13,696.00

฿บสัไงจຌางลขทีไ

270/2560 ลว 10 ม.ย. 60

16 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฮก 8421 กทม.

บ.ตยตຌา

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซือๅ หรือจຌาง

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
281/2560 ลว 18 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
283/2560 ลว 19 ม.ย. 60

18 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
2กภ 2380 กทม.

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ หตุผลทีคไ ัดลือก
วงงินงบประมาณ
วิธซี ืๅอ/จຌาง
ราคาทีตไ กลงหรือจຌาง
ดยสังขป
สนอ
(ราคากลาง)
9,640.70 ตกลงราคา อูปี๊ยกยนต์
อูปี๊ยกยนต์
ราคาหมาะสม
9,640.70
9,640.70

19 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ชย 2968 กทม.

52,976.77 ตกลงราคา บ.สยามนิสสัน
บ.สยามนิสสัน
ราคาหมาะสม
52,976.77
52,976.77

20

16,000.00 ตกลงราคา ดับบิๅล คิวซี

ลาดับทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

จຌางถายอกสารการจัดประชุมชຌา ปฏิบัติการจัดทาวาระกรมฯ

CDD Agenda 2018
21 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฮจ 1543 กทม.

15,352.36 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

22 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
2กภ 2383 กทม.

6,072.25 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

23 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ชย 2970 กทม.

31,960.90 ตกลงราคา อูปี๊ยกยนต์

24 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฌษ 6441 กทม.

14,755.30 ตกลงราคา อูปี๊ยกยนต์

25 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฌษ 6441 กทม.

16,906.00 ตกลงราคา อูปี๊ยกยนต์

26 จຌางซอมรถยนต์ราชการ
ฌษ 6441 กทม.

19,955.50 ตกลงราคา บ.ตยตຌา

ดับบิๅล คิวซี
ราคาหมาะสม
16,000.00
16,000.00

15,352.36

6,072.25

บ.ตยตຌา
บ.ตยตຌา

15,352.36

6,072.25

ราคาหมาะสม
ราคาหมาะสม

อูปี๊ยกยนต์
ราคาหมาะสม
16,906.00
16,906.00

19,955.50

284/2560 ลว 19 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
285/2560 ลว 19 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
287/2560 ลว 21 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
฿บสัไงจຌางลขทีไ
290/2560 ลว 24 ม.ย. 60

อูปี๊ยกยนต์
ราคาหมาะสม
14,755.30
14,755.30

19,955.50

฿บสัไงจຌางลขทีไ

289/2560 ลว 24 ม.ย. 60

อูปี๊ยกยนต์
ราคาหมาะสม
31,960.90
31,960.90

บ.ตยตຌา

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซือๅ หรือจຌาง

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
296/2560 ลว 25 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
298/2560 ลว 27 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
299/2560 ลว 27 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
300/2560 ลว 27 ม.ย. 60

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ หตุผลทีคไ ัดลือก
วงงินงบประมาณ
วิธซี ืๅอ/จຌาง
ราคาทีตไ กลงหรือจຌาง
ดยสังขป
สนอ
(ราคากลาง)
27 จຌางทาอกสารครงการบริหารการขับคลือไ นยุทธศาสตร์
7,680.00 ตกลงราคา รຌานดับบิๅล คิวซี
รຌานดับบิๅล คิวซี
ราคาหมาะสม
7,680.00
7,680.00

ลาดับทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

28 จຌางทากระป๋า฿สอกสาร นบพ. รุนทีไ 3
29 จຌางทา฿บประกาศฯ นบพ. รุนทีไ 3
30 ซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์
31 ซืๅอวัสดุครงการสงสริมนวัตกรรมรียนรู฿ຌ นระบบพีไลีๅยง
32 ซืๅอวัสดุครงการวิจัย OTOP
33 ซืๅอวัสดุสาหรับการพัฒนาประสิทธิภาพข
องครืไองมือการประมินผล
34 ซืๅอวัสดุสาหรับการประชุมชิงปฏิบัติการการจัดทา
วาระกรมการพัฒนาชุมชน CDD Agenda 2018

35 ซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์

10,000.00 ตกลงราคา น.ส.ยุพาลักษณ์ จຌงสนิท น.ส.ยุพาลักษณ์ จຌงสนิท ราคาหมาะสม
10,000.00
10,000.00
15,000.00 ตกลงราคา บ.บีทีอส พรส จากัด
บ.บีทีอส พรส จากัด ราคาหมาะสม
15,000.00
15,000.00
130,518.60 ตกลงราคา อพีอส ซนตอร์
อพีอส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
130,518.60
130,518.60
8,222.95 ตกลงราคา อพีอส ซนตอร์
อพีอส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
8,222.95
8,222.95
8,713.01 ตกลงราคา รຌานวรจักร

8,713.01

รຌานวรจักร

8,713.01

ราคาหมาะสม

7,000.00 ตกลงราคา อพีอส ซนตอร์
อพีอส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
7,000.00
7,000.00
40,000.00 ตกลงราคา อส ที ดี ทรดดิๅง
อส ที ดี ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
40,000.00
40,000.00
53,681.90 ตกลงราคา อพีอส ซนตอร์
อพีอส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
53,681.90
53,681.90

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซือๅ หรือจຌาง

฿บสัไงจຌางลขทีไ

302/2560 ลว 27 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
303/2560 ลว 27 ม.ย. 60

฿บสัไงจຌางลขทีไ
304/2560 ลว 27 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
128/2560 ลว 3 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
129/2560 ลว 4 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
130/2560 ลว 7 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
131/2560 ลว 10 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
132/2560 ลว 21 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
133/2560 ลว 25 ม.ย. 60

ลาดับทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

36 ซืๅอวัสดุติดตามรงรียน OTOP
37 ซืๅอัสดุคอมพิวตอร์
38 ซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์ละวัสดุสานักงาน
39 ซืๅอวัสดุสาหรับการติดตามสนับสนุน
การดานินงานกองทุนม ปี 2560

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ หตุผลทีคไ ัดลือก
วงงินงบประมาณ
วิธซี ืๅอ/จຌาง
ราคาทีตไ กลงหรือจຌาง
ดยสังขป
สนอ
(ราคากลาง)
7,238.55 ตกลงราคา อส ที ดี ทรดดิๅง
อส ที ดี ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
7,238.55
7,238.55
64,553.10 ตกลงราคา อพีอส ซนตอร์
อพีอส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
64,553.10
64,553.10
79,379.02 ตกลงราคา อพีอส ซนตอร์
อพีอส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
79,379.02
79,379.02
15,000.00 ตกลงราคา อส ที ดี ทรดดิๅง
อส ที ดี ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
15,000.00
15,000.00

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซือๅ หรือจຌาง

฿บสัไงซืๅอลขทีไ

134/2560 ลว 27 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
135/2560 ลว 27 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
136/2560 ลว 28 ม.ย. 60

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
137/2560 ลว 28 ม.ย. 60

