ทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

สรุปผลการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน ธันวาคม ๒๕๕9
ชือไ หนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี e-bidding
วงงินงบประมาณ
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธีซืๅอ/จຌาง
ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
(ราคากลาง)

หตุผลทีคไ ัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

8,254,296.00 e-bidding บ.อิมมจ

8,254,296.00 บ.อิมมจ

8,254,296.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 79/2559 ลว 8 ธ.ค. 59

2 จຌางดานินครงการ OTOP CITY 2016 (คูหา)

20,553,638.00 e-bidding บ.อิมมจ

20,553,638.00 บ.อิมมจ

20,553,638.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 80/2559 ลว 9 ธ.ค. 59

3 ซืๅอรถบรรทุก (ดีชล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมตไากวา 2400 ซีซี
ขับคลืไอน 2 ลຌอ บบดับบิลๅ คบ จานวน 51 คัน
4 ซืๅอรถบรรทุก (ดีชล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมตไากวา 2400 ซีซี
ขับคลืไอน 4 ลຌอ บบดับบิลๅ คบ จานวน 24 คัน
5 ซืๅอรถดยสาร ขนาด 12 ทีไนัไง (ดีชล)

40,009,500.00 e-bidding

บ.ตยตຌา พารากอน มอตอร์ จากัด

40,009,500.00

บ.ตยตຌา พารากอน มอตอร์ จากัด

40,009,500.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 81/2559 ลว 13 ธ.ค. 59

21,444,000.00 e-bidding

บ.ตยตຌา พารากอน มอตอร์ จากัด

21,444,000.00

บ.ตยตຌา พารากอน มอตอร์ จากัด

21,444,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 82/2559 ลว 13 ธ.ค. 59

14,544,000.00 e-bidding

บ.ตยตຌา พารากอน มอตอร์ จากัด

14,544,000.00

บ.ตยตຌา พารากอน มอตอร์ จากัด

14,544,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 83/2559 ลว 13 ธ.ค. 59

10,960,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 87/2559 ลว 15 ธ.ค. 59

1 จຌางดานินครงการ OTOP CITY 2016 (ประชาสัมพันธ์)

ปริมาตรกระบอกสูบไมตากว
ไ า 2400 ซีซี จานวน 12 คัน

6 จຌางดานินครงการปรับปรุงครงสรຌางพืนๅ ฐานละ
ความมัไนคงปลอดภัยระบบทคนลยีสารสนทศ

10,960,000.00 e-bidding บจก.วันอวัน

10,960,000.00 บจก.วันอวัน

7 จຌางดานินการครงการรณรงค์ละชิญชวน
การจัดกใบขຌอมูล จปฐ ระดับประทศ

2,459,000.00 e-bidding บจ.มัลติมีดีย มนจมຌนท์

2,459,000.00 บจ.มัลติมีดีย มนจมຌนท์

2,459,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 88/2559 ลว 17 ธ.ค. 59

8

3,630,000.00 e-bidding หจก.พิณทอง พัทลุงยธา

3,630,000.00 หจก.พิณทอง พัทลุงยธา

3,630,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

จຌางกอสรຌางรัๅวคอนกรีตบลใอก จานวน 1 หง ณ ศพช.นครศรีธรรมราช

สัญญาลขทีไ
93/2559 ลว 27 ธ.ค. 59

ทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

9

จຌางกอสรຌางรัๅวคอนกรีตบลใอก จานวน 1 หง ณ ศพช.นครราชสีมา

10 จຌางกอสรຌางอาคารหอพัก 2 ชัๅน ขนาด 32 ทีไนัไง

วงงินงบประมาณ
วิธีซืๅอ/จຌาง
(ราคากลาง)

ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ

3,572,600.00 e-bidding หจก.คกกรวด คຌาไมຌ

22,977,000.00 e-bidding หจก. วิชยั ฟาร์มการกษตร

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

3,572,600.00 หจก.คกกรวด คຌาไมຌ

22,977,000.00 หจก. วิชัยฟาร์มการกษตร

หตุผลทีคไ ัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

3,572,600.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขทีไ
94/2559 ลว 28 ธ.ค. 59

22,977,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขทีไ
95/2559 ลว 28 ธ.ค. 59

5,200,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขทีไ
97/2559 ลว 29 ธ.ค. 59

จานวน 1 หง ณ ศพช.นครราชสีมา

11 จຌางกอสรຌางรัๅวคอนกรีตบลใอค

5,200,000.00 e-bidding บ.สีไกียร์คอนสตรัคชัไนจากัด

5,200,000.00 บ.สีไกียร์คอนสตรัคชัไนจากัด

วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนชลบุรี

12 จຌางกอสรຌางอาคารหอพัก 2 ชัๅน ขนาด 32 หຌอง

23,270,000.00 e-bidding หจก.วิชัยฟาร์มการกษตร

23,270,000.00 หจก.วิชัยฟาร์มการกษตร

23,270,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขทีไ
101/2559 ลว 29 ธ.ค. 59

13 จຌางกอสรຌางอาคารหอประชุมขนาด 250 ทีไนงัไ ณ ศพช.สระบุรี

11,186,000.00 e-bidding บ.พี อน์ อส อใกซ์สตรีม จากัด

11,186,000.00 บ.พี อน์ อส อใกซ์สตรีม จากัด

11,186,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขทีไ
103/2559 ลว 30 ธ.ค. 59

14 จຌางกอสรຌางอาคารอประชุมขนาด 250 ทีไนัไง ณ ศพช.ลาปาง
อ.มือง จ.ลาปาง

11,111,000.00 e-bidding บ.อาร์ตคอน จากัด

11,111,000.00 บ.อาร์ตคอน จากัด

11,111,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
การพิจารณา

สัญญาลขทีไ
104/2559 ลว 30 ธ.ค. 59

จานวน 1 หลัง ณ ศพช.อุบลราชธานี

ทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

สรุปผลการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นรอบดือน ธันวาคม ๒๕๕9
ชือไ หนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี กรณีพิศษ
วงงินงบประมาณ
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธีซืๅอ/จຌาง
ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
(ราคากลาง)

หตุผลทีคไ ัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

1 จຌางท้าชุดกຌวน้าตราสัญลักษณ์

1,299,515.00 กรณีพิ ศษ บ. ปณยา

1,299,515.00 บ. ปณยา

1,299,515.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
บันทึกขຌอตกลงลขที่
การพิจารณา 15/2559 ลว 2 ธ.ค. 59

2 จຌางด้านินการสอบพื่อบรรจุละตงตัง
บุคคลขຌารับราชการ฿นต้าหนงวิชาการพัฒนาชุมชน

6,250,000.00 กรณีพิ ศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6,250,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

6,250,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
บันทึกขຌอตกลงลขที่
การพิจารณา 17/2559 ลว 13 ธ.ค. 59

3 ชาสัญญาณนต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1ดือน)

853,357.87 กรณีพิ ศษ บมจ.ทีอที

853,357.87 บมจ.ทีอที

853,357.87

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขที่
การพิจารณา 78/2559 ลว 7 ธ.ค. 59

4 จຌางกอสรຌางระบบประปาบาดาลขนาดกลางพรຌอมอุปกรณ์
จ้านวน 1 หง ณ ศพช.นครราชสีมา อ.หนองบุญมาก
จ.นครราชสีมา
5 จຌางกอสรຌางระบบประปาบาดาลขนาดกลางพรຌอมอุปกรณ์
จ้านวน 1 หง ณ ศพช.พชรบุรี อ.ชะอ้า
จ.พชรบุรี
6 จຌางกอสรຌางระบบประปาบาดาลขนาดกลางพรຌอมอุปกรณ์
จ้านวน 1 หง ณ ศพช.สระบุรี อ.กงคอย
จ.สระบุรี
7 จัดซือรถดยสารขนาด 7 ทีน่ งั่ พือ่ ส้ารอง฿ชຌ฿นภาระกิจส้าคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน จ้านวน 1 คัน

1,798,000.00 กรณีพิ ศษ หจก.ออาร์อาร์
อินตอร์ทรดดิง 1995

1,798,000.00 หจก.ออาร์อาร์

1,798,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขที่
การพิจารณา 98/2559 ลว 29 ธ.ค. 59

1,798,000.00 กรณีพิ ศษ หจก.ออาร์อาร์
อินตอร์ทรดดิง 1995

1,798,000.00 หจก.ออาร์อาร์

1,798,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขที่
การพิจารณา 99/2559 ลว 29 ธ.ค. 59

1,798,000.00 กรณีพิ ศษ หจก.ออาร์อาร์
อินตอร์ทรดดิง 1995

1,798,000.00 หจก.ออาร์อาร์

1,798,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขที่
การพิจารณา 100/2559 ลว 29 ธ.ค. 59

3,400,000.00 กรณีพิ ศษ

3,400,000.00

8 ปรับปรุงอาคารส้านักงานบຌานพักละสิ่งกอสรຌางอืน่ ๆ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ วพช.
จ้านวน 7 รายการ

4,779,842.73 กรณีพิ ศษ บริษัท บูรพา ฮาร์ดวร์ จ้ากัด

บ.เทยนครยานยนต์ อินอร์ชลล์จ้ากัด

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขที่
การพิจารณา 102/2559 ลว 29 ธ.ค. 59

บ.เทยนครยานยนต์ อินอร์ชลล์จ้ากัด

4,779,842.73 บริษัท บูรพา ฮาร์ดวร์ จ้ากัด

4,779,842.73

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขที่
การพิจารณา 105/2559 ลว 30 ธ.ค. 59

ลาดับทีไ
1

งานจัดซือๅ จัดจຌาง
จຌางกอสรຌางระบบประปาบาดาลขนาดกลาง
พรຌอมอุปกรณ์ จานวน 1 หง ณ ศพช. อ.พใญ จ.อุดรธานี

สรุปผลการดานินการจัดซือๅ จัดจຌาง฿นรอบดือน ธันวาคม ๒๕๕9
ชืไอหนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี สอบราคา
วงงินงบประมาณ
ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธีซอืๅ /จຌาง
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง
สนอ
(ราคากลาง)
1,768,000.00 สอบราคา หจก. มสค ดีไซน์
อนด์คอนสตรัคชัไน

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

หจก. มสค ดีไซน์ ราคาหมาะสม
สัญญาลขทีไ
อนด์คอนสตรัคชัไน
92/2559 ลว 28 ธ.ค. 59

สรุปผลการดานินการจัดซือๅ จัดจຌาง฿นรอบดือน ธันวาคม ๒๕๕9
ชืไอหนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี ตกลงราคา
ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

1

จຌางรถบัสปรับอากาศครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2

3

5

6

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน รุน 2

จຌางทาคูมือประชารัฐ สุข฿จ
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน รุน 2

74,900.00 ตกลงราคา บจ. อัพทรูยู ครีอท นิว บจ. อัพทรูยู ครีอท นิว ราคาหมาะสม
74,900.00
74,900.00

จຌางทาสืไอภาอังกฤษครงการพัฒนาหมูบຌานศรษฐกิจพอพียง

ชาสถานทีไจัดงานครงการ OTOP CITY 2016

340,000.00 ตกลงราคา บ.ครีอทีฟ วฟ จากัด
บ.ครีอทีฟ วฟ จากัด ราคาหมาะสม
340,000.00
340,000.00
46,224,000.00 ตกลงราคา บ.อิมมจ อใกชิชนัไ มนจมຌน บ.อิมมจ อใกชิชัไน มนจมຌน ราคาหมาะสม
46,224,000.00
46,224,000.00

จຌางพิมพ์อกสารสรุปผลการดานินงานครงการ
บริหารจัดการครัวรือนบบบูรณาการ ป 2559

259,500.00 ตกลงราคา บ.บีทีอส พรส จากัด
บ.บีทีอส พรส จากัด ราคาหมาะสม
259,500.00
259,500.00

จຌางพิมพ์หนังสือนวทางการดานินงานตามระบบ

293,000.00 ตกลงราคา บ. บีทีอส พรส จากัด
บ. บีทีอส พรส จากัด ราคาหมาะสม
293,000.00
293,000.00

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน

7

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
วิธีซอืๅ /จຌาง
สนอ

(ราคากลาง)
120,000.00 ตกลงราคา หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ ราคาหมาะสม
120,000.00
120,000.00

พือไ การศึกษาระดับนานาชาติ
4

วงงินงบประมาณ

จຌางซักฟอกครืไองนอนครงการ
อบรมหลักสูตร หน.กง. สพจ. รุนทีไ 3

12,000.00 ตกลงราคา นางมาลี บรรดาศักดิ์
นางมาลี บรรดาศักดิ์
ราคาหมาะสม
12,000.00
12,000.00

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ

16/2559 ลว 9 ธ.ค. 59

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
18/2559 ลว 19 ธ.ค. 59

สัญญาลขทีไ
77/2559 ลว 6 ธ.ค. 59

สัญญาลขทีไ
84/2559 ลว 13 ธ.ค. 59

สัญญาลขทีไ
85/2559 ลว 15 ธ.ค. 59

สัญญาลขทีไ
86/2559 ลว 15 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
89/2559 ลว 2 ธ.ค. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

8

จຌางหมารถบัส฿ชຌ฿นครงการสริมสรຌางศักยภาพ
การปฏิบัติราชการของลูกจຌาง

9

จຌางซักฟอกครือไ งนอนครงการพัฒนาทักษะ รุน ทีไ 2

10 จຌางทาอกสารรายงานการประมินผลการ
ดานินงานตามผนยุทธศาสตร์กรมฯ

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
วิธีซอืๅ /จຌาง
สนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

(ราคากลาง)
108,000.00 ตกลงราคา หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์ บจ.วันอวัน กลบิๅล จากัด ราคาหมาะสม
108,000.00
108,000.00
5,400.00 ตกลงราคา นางมาลี บรรดาศักดิ์
นางมาลี บรรดาศักดิ์ ราคาหมาะสม
5,400.00
5,400.00
49,950.00 ตกลงราคา บ.บีทีอส พรส จากัด
49,950.00

บ.บีทีอส พรส จากัด ราคาหมาะสม
49,950.00

11 จຌางถายอกสารครงการประมินผล
การดานินงานตามผนปฏิบัติราชการ

8,000.00 ตกลงราคา รຌานอຌกຍอปป้

12 จຌางทากระป๋าผຌา จนท.อานวยการ

8,025.00 ตกลงราคา หจก.อพีอส ซนตอร์
หจก.อพีอส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
8,025.00
8,025.00

13 จຌางผลิตอกสาร
14 จຌางหมารถบัส
15 จຌางพิมพ์สารรัฐมนตรีฯ

5,000.00 ตกลงราคา รຌานอຌกຍอปป้

8,000.00

รຌานอຌกຍอปป้ ราคาหมาะสม
8,000.00

5,000.00

รຌานอຌกຍอปป้ ราคาหมาะสม
5,000.00

20,000.00

฿ช ขนสง ราคาหมาะสม
20,000.00

54,990.00 ตกลงราคา บจก.บีทีอส พรส
54,990.00

บจก.บีทีอส พรส ราคาหมาะสม
54,990.00

20,000.00 ตกลงราคา ฿ช ขนสง

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

฿บสัไงจຌางลขทีไ

90/2559 ลว 8 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
93/2559 ลว 9 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
94/2559 ลว 14 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
98/2559 ลว 16 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
100/2559 ลว 19 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
101/2559 ลว 19 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
102/2559 ลว 19 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
105/2559 ลว 21 ธ.ค. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

16 จຌางถายอกสารประชารัฐ ครัๅงทีไ 10
17 จຌางซักฟอกครืไองนอนครงการฝຄกอบรม
จຌาหนຌาทีฝไ ่ายอานวยการ
18 จຌางอัดขยายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
19 จຌางถายปลนหอพักฯ
20 จຌางรถบัสปรับอากาศ 50 ทีไนัไง ขຌารวมพิธธี รรม
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ
21 จຌางทากระป๋า
22 จຌางทาอกสารการตຌอนรับคณะศึกษาดูงานนานาชาติ
23 จຌางทากียรติบัตร

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
วิธีซอืๅ /จຌาง
สนอ

(ราคากลาง)
6,916.00 ตกลงราคา รຌานดับบิลๅ ดิวซี
6,916.00
11,400.00 ตกลงราคา นางมาลี บรรดาศักดิ์
11,400.00
8,850.00 ตกลงราคา กสท.

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

รຌานดับบิลๅ ดิวซี ราคาหมาะสม
6,916.00
นางมาลี บรรดาศักดิ์ ราคาหมาะสม
11,400.00

8,850.00

กสท. ราคาหมาะสม
8,850.00

30,674.04

รຌานศิวะพร ราคาหมาะสม
30,674.04

39,200.00 ตกลงราคา หจก. ดี นี ทรวล
39,200.00

หจก. ดี นี ทรวล ราคาหมาะสม
39,200.00

30,674.04 ตกลงราคา รຌานศิวะพร

5,285.80 ตกลงราคา หจก.อพีอส ซนตอร์
หจก.อพีอส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
5,285.80
5,285.80
14,000.00 ตกลงราคา รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
14,000.00
10,000.00 ตกลงราคา บีทีอสพรส

10,000.00

รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ ราคาหมาะสม
14,000.00
บีทีอสพรส ราคาหมาะสม
10,000.00

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

฿บสัไงจຌางลขทีไ

106/2559 ลว 21 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
107/2559 ลว 23 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
108/2559 ลว 22 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
109/2559 ลว 23 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
110/2559 ลว 27 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
111/2559 ลว 27 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
94/2559 ลว 14 ธ.ค. 59

฿บสัไงจຌางลขทีไ
94/2559 ลว 14 ธ.ค. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

24

จຌางถายอกสารครงการสอบสัมภาษณ์พัฒนากร ป 2560

25 ซืๅอวัสดุสานักงานละงานบຌานงานครัว

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
วิธีซอืๅ /จຌาง
สนอ

(ราคากลาง)
5,870.00 ตกลงราคา รຌาน อຌ กຍอปป้

5,870.00

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

รຌาน อຌ กຍอปป้ ราคาหมาะสม
5,870.00

58,220.84 ตกลงราคา อ พี อส ซนตอร์
อ พี อส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
58,220.84
58,220.84

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

฿บสัไงจຌางลขทีไ

115/2559 ลว 29 ธ.ค. 59

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
37/2559 ลว 1 ธ.ค. 59

26 ซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์

26,696.50 ตกลงราคา อ พี อส ซนตอร์
อ พี อส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
26,696.50
26,696.50
38/2559 ลว 1 ธ.ค. 59

27 ซืๅอวัสดุสานักงานละงานบຌานงานครัว

10,000.00 ตกลงราคา อ พี อส ซนตอร์
อ พี อส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
10,000.00
10,000.00
39/2559 ลว 7 ธ.ค. 59

28 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

29,996.38 ตกลงราคา หจก.อ พี อส ซนตอร์ หจก.อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
29,996.38
29,996.38
39.1/2559 ลว 7 ธ.ค. 59

29 ซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์

53,190.00 ตกลงราคา อ พี อส ซนตอร์
อ พี อส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
53,190.00
53,190.00
40/2559 ลว 7 ธ.ค. 59

30 ซืๅอวัดุสานักงานละวัสดุคอมฯ

20,000.00 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
20,000.00
20,000.00
41/2559 ลว 8 ธ.ค. 59

31 OTOP Trader

56,421.40 ตกลงราคา อส ที ดี ทรดดิๅง
อส ที ดี ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
56,421.40
56,421.40
42/2559 ลว 9 ธ.ค. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

32 ซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์
33 ซืๅอวัสดุตามกิจกรรมการประชุมชิงปฏิบัติการ
34 ซืๅอวัสดุครงการศึกษาวิจัยนวทาง
การขับคลืไอนศรษฐกิจฐานราก

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
วิธีซอืๅ /จຌาง
สนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ

(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
92,490.80 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
92,490.80
92,490.80
43/2559 ลว 9 ธ.ค. 59

17,980.00 ตกลงราคา อ พี อส ซนตอร์
อ พี อส ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
17,980.00
17,980.00
44/2559 ลว 14 ธ.ค. 59
8,393.08 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
8,393.08
8,393.08
46/2559 ลว 15 ธ.ค. 59

35 ซืๅอวัสดุสานักงาน วพช.

30,957.24 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
30,957.24
30,957.24
47/2559 ลว 15 ธ.ค. 59

36 ซือๅ วัสดุสาหรับจัดทางบประมาณบบมุง นຌนผลงาน

65,000.00 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
65,000.00
65,000.00
49/2559 ลว 15 ธ.ค. 59

37 ซืๅอวัสดุครงการประมินผลการปฏิบัติราชการ

32,000.00 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
32,000.00
32,000.00
50/2559 ลว 16 ธ.ค. 59

38 ซืๅอหนังสือ

14,500.00 ตกลงราคา ซีอใดบุค

39 ซืๅอวัสดุ

25,789.14 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
25,789.14
25,789.14
53/2559 ลว 19 ธ.ค. 59

14,500.00

ซีอใดบุค

14,500.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
52/2559 ลว 19 ธ.ค. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

40 ซืๅอวัสดุสานักงานละวัสดุคอมฯ
41 ซืๅอวัสดุสานักงานละวัสดุคอมฯ

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
วิธีซอืๅ /จຌาง
สนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ

(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
33,774.55 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
33,774.55
33,774.55
54/2559 ลว 19 ธ.ค. 59
125,068.02 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
125,068.02
125,068.02
55/2559 ลว 16 ธ.ค. 59

42 ซืๅอวัสดุประมินลืไอนระดับ รุนทีไ 3

31,185.15 ตกลงราคา หจก. อ พี อส ซนตอร์ หจก. อ พี อส ซนตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
31,185.15
31,185.15
56/2559 ลว 16 ธ.ค. 59

43 ซืๅอวัสดุสานักงาน

34,796.00 ตกลงราคา อส ที ดี ทรดดิๅง
อส ที ดี ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
34,796.00
34,796.00
57/2559 ลว 22 ธ.ค. 59

44 ซืๅอวัสดุ นวร.จ.

18,864.10 ตกลงราคา วรจักษ์ ซนตอร์
วรจักษ์ ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
18,864.10
18,864.10
58/2559 ลว 27 ธ.ค. 59

45 ซือๅ วัสดุครงการสอบสัมภาษณ์พฒั นากร ป 2560

71,987.00 ตกลงราคา อ.พี.อส ซนอร์
อ.พี.อส ซนอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
12,942.72
12,942.72
59/2559 ลว 27 ธ.ค. 59

ทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

1 จຌางที่ปรึกษาครงการพัฒนาละยกระดับสรຌางบรนด์
ผลิตภัณฑ์ Cluster กระป๋า

สรุปผลการดานินการจัดซืๅอจัดจຌาง (จຌางทีไปรึกษา) ฿นรอบดือน ธันวาคม ๒๕๕9
ชือไ หนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี คัดลือก
วงงินงบประมาณ
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธีซืๅอ/จຌาง
ผูຌสนอราคาละราคาทีไสนอ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
(ราคากลาง)
5,000,000.00 คัดลือก มูลนิธิพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม

5,000,000.00 มูลนิธิพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม

5,000,000.00

หตุผลทีคไ ัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขที่
การพิจารณา 76/2559 ลว 1 ธ.ค. 59

