ทีไ

งานจัดซืๅอจัดจຌาง

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

หตุผลทีคไ ัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

1 จຌางกอสรຌางถนนอสพิลคอนกรีต ฯ ศูนย์ศึกษาฯ
พชรบุรี

2,590,000.00 e-bidding บจก. ทาราบกอสรຌาง

2,590,000.00 บจก. ทาราบกอสรຌาง

2,590,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 62/2559 ลว 14 พ.ย. 59

2 กอสรຌางรงอาหารขนาด 120 ทีไนัไง จานวน 1 หลัง
ณ ศูนย์ศึกษาฯ สระบุรี

3,690,000.00 e-bidding บ. วันชัย 1992 จากัด

3,690,000.00 บ. วันชัย 1992 จากัด

3,690,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 63/2559 ลว 15 พ.ย. 59

3 ซืๅอครืไองพิมพ์ชนิดลซอร์ /LED ฯลฯ
ละกลຌองถายภาพระบบดิจติ อล

4,244,500.00 e-bidding บ. อิร์ธ ลิๅงค์ จากัด

4,244,500.00 บ. อิร์ธ ลิๅงค์ จากัด

4,244,500.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 64/2559 ลว 15 พ.ย. 59

4 กอสรຌางรงอาหารขนาด 120 ทีไนัไง จานวน 1 หลัง
ณ ศูนย์ศึกษาฯ นครศรีธรรมราช

3,707,000.00 e-bidding บจก. ชัยชษวิศวกรรมการยธา

3,707,000.00 บจก. ชัยชษวิศวกรรมการยธา

3,707,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 65/2559 ลว 22 พ.ย. 59

5 ซืๅอคอมพิวตอร์นຍตบุคຍ 878 ครืไอง ละ
ครืไองมัลติมีดียปรจคตอร์ 370 ครืไอง
6 กอสรຌางรงอาหารขนาด 120 ทีไนัไง ณ ศูนย์ศึกษาฯ
ลาปาง อาภอมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
7 จຌางดานินครงการ OTOP ภูมิภาค 2560

48,419,000.00 e-bidding บ. อิร์ธ ลิๅงค์ จากัด

48,419,000.00 บ. อิร์ธ ลิๅงค์ จากัด

48,419,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 66/2559 ลว 23 พ.ย. 59

3,670,000.00 e-bidding บ. อาร์ตคอน จากัด

3,670,000.00 บ. อาร์ตคอน จากัด

3,670,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 67/2559 ลว 24 พ.ย. 59

35,735,000.00 e-bidding บ. ออาร์เอบี จากัด

35,735,000.00 บ. ออาร์เอบี จากัด

35,735,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 69/2559 ลว 25 พ.ย. 59

8 จຌางกอสรຌางถนนลาดยางอสพิลติก ความยาว 1,375 ม.
ณ ศูนศึกษาฯ ลาปาง

3,500,000.00 e-bidding บ.สามารถคอนสตรัคชัไน
ชียง฿หม จากัด

3,500,000.00 บ.สามารถคอนสตรัคชัไน
ชียง฿หม จากัด

3,500,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 74/2559 ลว 30 พ.ย. 59

9 จຌางกอสรຌางถนนลาดคอนกีตสริมหลใก ความยาว 800 ม.
ณ ศูนศึกษาฯ พิษณุลก

1,614,000.00 e-bidding หจก.พิษณุลกวิวฒ
ั น์พฒ
ั นา

1,614,000.00 หจก.พิษณุลกวิวฒ
ั น์พฒ
ั นา

1,614,000.00

ป็นผูຌผานกณฑ์
สัญญาลขทีไ
การพิจารณา 75/2559 ลว 30 พ.ย. 59

ทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

1 จຌางดาเนินการโครงการสงเสริมศักยภาพผูผຌ ลิต
ผูปຌ ระกอบการ OTOP สูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ นครคุนหมิงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 จຌางเชาสัญญาณเนใต 2 เดือน

สรุปผลการดานินการจัดซือๅ จัดจຌาง฿นรอบดือน พฤศจิกายน ๒๕๕9
ชือไ หนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี กรณีพิศษ
วงงินงบประมาณ
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วิธซี อืๅ /จຌาง
ผูຌสนอราคาละราคาทีไ สนอ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง
(ราคากลาง)
23,450,000.00 กรณีพเิ ศษ บริษทั นูเนใตคอมเฟริซจากัด

23,450,000.00 บริษทั นูเนใตคอมเฟริซจากัด

หตุผลทีคไ ดั ลือก
ลขทีไ ละวันทีขไ องสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซือๅ หรือจຌาง
ดยสังขป
23,450,000.00 เป็นผูผຌ า นเกณฑ์
สัญญาเลขทีไ
การพิจารณา 58/2559 ลว 8 พ.ย. 59

1,706,715.74 กรณีพเิ ศษ บมจ. ทีโอที

1,706,715.74 บมจ. ทีโอที

1,706,715.74

เป็นผูผຌ า นเกณฑ์
สัญญาเลขทีไ
การพิจารณา 61/2559 ลว 8 พ.ย. 59

3 จຌางกอสรຌางโรงอาหารขนาด 120 ทีนไ งัไ
ณ ศูนย์ศึกษาฯ ยะลา

3,995,000.00 กรณีพเิ ศษ หจก.เอส.ซี. การกอสรຌาง

3,995,000.00 หจก.เอส.ซี. การกอสรຌาง

3,995,000.00

เป็นผูผຌ า นเกณฑ์
สัญญาเลขทีไ
การพิจารณา 70/2559 ลว 28 พ.ย. 59

4 จຌางกอสรຌางถนคอนกีตเสริมเหลใก
ณ ศูนย์ศึกษาฯ ยะลา

3,195,000.00 กรณีพเิ ศษ หจก.เอส.ซี. การกอสรຌาง

3,195,000.00 หจก.เอส.ซี. การกอสรຌาง

3,195,000.00

เป็นผูผຌ า นเกณฑ์
สัญญาเลขทีไ
การพิจารณา 71/2559 ลว 28 พ.ย. 59

ลาดับทีไ
1

งานจัดซือๅ จัดจຌาง
จ้างปรับปรุงห้องจัดสดงผลิตภัณฑ์ OTOP
กรมการพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดานินการจัดซือๅ จัดจຌาง฿นรอบดือน พฤศจิกายน ๒๕๕9
ชืไอหนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี สอบราคา
หตุผลทีไ
ผูຌสนอราคาละราคาทีไ ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
วงงินงบประมาณ
ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
คัดลือก
วิธีซอืๅ /จຌาง
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง
สนอ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
(ราคากลาง)
ดยสังขป
1,990,000.00 สอบราคา บ.สวัสดีครับ 2507 จากัด บ.สวัสดีครับ 2507 จากัด ราคาหมาะสม
สัญญาลขที่
47/2559 ลว 24 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

สรุปผลการดานินการจัดซือๅ จัดจຌาง฿นรอบดือน พฤศจิกายน ๒๕๕9
ชืไอหนวยงาน กองคลัง
ดยวิธี ตกลงราคา
วงงินงบประมาณ
ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
วิธีซอืๅ /จຌาง
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง
สนอ
(ราคากลาง)

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

1

จຌางทาฐานพระอาคารวิทยัยการพัฒนาชุมชน

423,500.00 ตกลงราคา นางสาวบุญนภัส สิงห์ทศดี นางสาวบุญนภัส สิงห์ทศดี ราคาหมาะสม
สัญญาลขทีไ
423,500.00
423,500.00
56/2559 ลว 3 พ.ย. 59

2

จຌางปรับปรุงระบบประปาวิทยาลัยพัฒนาชุมชน

443,500.00 ตกลงราคา นายเวพจน์ พลเชย
นายเวพจน์ พลเชย
ราคาหมาะสม
สัญญาลขทีไ
443,500.00
443,500.00
57/2559 ลว 3 พ.ย. 59

3

จຌางพิมพ์คูมือการบันทึกละประมวลผลขຌอมูลพืๅนฐาน

290,000.00 ตกลงราคา หจก. อุดมศึกษา
หจก. อุดมศึกษา
ราคาหมาะสม
สัญญาลขทีไ
290,000.00
290,000.00
59/2559 ลว 8 พ.ย. 59

ระดับหมูบຌาน
4

จຌางดานินงานปลีไยนบตตอรีไทดทนพรຌอมติดตัๅงบตตอรีไ

5

ครงการบารุงรักษาสนับสนุนศูนย์ควบคุม
คอมพิวตอร์
จຌางผลิตจุลสารสงสริมการรียนรูขຌ องชุมชน

6

จຌางหมากระป๋า฿สอกสารครงการสัมมนาการ
สืไอสารรณรงค์พือไ สรຌางภาพลักษณ์องค์กร

7

8

375,400.00 ตกลงราคา บ.เซต์ พรพพารชันไ มนจมนต์ จากัด
375,400.00

บ.เซต์ พรพพารชัไน มนจมนต์ จากัด

375,400.00

ราคาหมาะสม

สัญญาลขทีไ
60/2559 ลว 8 พ.ย. 59

373,500.00 ตกลงราคา บ. บีทีอส พรส จากัด
บ. บีทีอส พรส จากัด ราคาหมาะสม
สัญญาลขทีไ
373,500.00
373,500.00
73/2559 ลว 30 พ.ย. 59
20,190.90 ตกลงราคา นางขวัญฐิมา อักจริญ
นางขวัญฐิมา อักจริญ
ราคาหมาะสม
20,190.90
20,190.90

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
6/2559 ลว 8 พ.ย. 59

กิจกรรมตรวจติดขาวออนเลน์

109,140.00 ตกลงราคา บจ.วันอวัน กลบิลๅ จากัด บจ.วันอวัน กลบิๅล จากัด ราคาหมาะสม
109,140.00
109,140.00

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
7/2559 ลว 8 พ.ย. 59

จຌางหมารถยนต์ปรับอากาศครงการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน 4 ภาค

628,000.00 ตกลงราคา หจก. ดีนี ทรวล
628,000.00

628,000.00 ราคาหมาะสม
บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
628,000.00
8/2559 ลว 11 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

9

จຌางผลิตสืไอการดานินงานสถาบันจัดการงินทุนชุมชน

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
485,000.00 ตกลงราคา บจก. อัพ ทรูยู ครีอทนิว
บจก. อัพ ทรูยู ครีอทนิว ราคาหมาะสม
บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
485,000.00
485,000.00
9/2559 ลว 18 พ.ย. 59

10 ชาหຌองประชุม

75,000.00 ตกลงราคา บ.ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ กาจัด บ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ กาจัด ราคาหมาะสม
บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
75,000.00
75,000.00
10/2559 ลว 18 พ.ย. 59

11 ชาหຌองประชุมละตกตงสถานทีฯไ

18,240.00 ตกลงราคา บ.บางกอกพาลสฮตใล (อ อนด์ บี)จากัด
18,240.00

บ.บางกอกพาลสฮตใล (อ อนด์ บี)จากัด

18,240.00

ราคาหมาะสม

บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
11/2559 ลว 21 พ.ย. 59

12 จຌางหมารถ

180,000.00 ตกลงราคา หจก. สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ หจก. สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ ราคาหมาะสม
บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
180,000.00
180,000.00
12/2559 ลว 21 พ.ย. 59

13 จຌางออกบบละทานืๅอหานิทรรศการ

500,000.00 ตกลงราคา บ.สวัสดีครับ 25007 จากัด บ.สวัสดีครับ 25007 จากัด ราคาหมาะสม
บันทึกขຌอตกลงลขทีไ
500,000.00
500,000.00
14/2559 ลว 25 พ.ย. 59

14 จຌางผลิตอกสารครงการพิมไ ประสิทธิภาพการจัด
ทาบัญชีออมทรัพย์พือไ การผลิตรุน 6

41,580.00 ตกลงราคา หจก. ดับบิลๅ ดิวซีไ
หจก. ดับบิลๅ ดิวซีไ
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
41,580.00
41,580.00
45/2559 ลว 1 พ.ย. 59

15 จຌางผลิตกระป๋าครงการพิมไ ประสิทธิภาพการจัด
ทาบัญชีออมทรัพย์พือไ การผลิตรุน 6

118,800.00 ตกลงราคา บ.ราพีย จากัด
บ.ราพีย จากัด
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
118,800.00
118,800.00
46/2559 ลว 1 พ.ย. 59

16 จຌางผลิตอกสารครงการ กข.คจ. 4 รุน

10,640.00 ตกลงราคา หจก. ดับบิลๅ ดิวซีไ
หจก. ดับบิลๅ ดิวซีไ
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
10,640.00
10,640.00
47/2559 ลว 1 พ.ย. 59

17 จຌางผลิตกระป๋าครงการ กข.คจ. 4 รุน

24,320.00 ตกลงราคา บ.ราพีย จากัด
บ.ราพีย จากัด
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
24,320.00
24,320.00
48/2559 ลว 1 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

18 จຌางทากระป๋าครงการพัฒนาศักยภาพ (รอบ1)

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
124,080.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกุดรือ฿หญ วิสาหกิจชุมชนกุดรือ฿หญ ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
124,080.00
124,080.00
49/2559 ลว 2 พ.ย. 59

19 จຌางซอมครือไ งถายอกสาร

33,009.50 ตกลงราคา บจก.คียวซรา ดຍอดคิวมຌนท์ บจก.คียวซรา ดຍอดคิวมຌนท์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
33,009.50
33,009.50
50/2559 ลว 2 พ.ย. 59

20 จຌางทาอกสารครงการบริหารจัดการทุนชุมชน

52,000.00 ตกลงราคา รຌานอຌกอຍ ปป้

21 จຌางทากระป๋าครงการบริหารจัดการทุนชุมชน

52,000.00

รຌานอຌกอຍ ปป้

52,000.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
51/2559 ลว 3 พ.ย. 59

228,800.00 ตกลงราคา บ.อพซลูธ คอร์ป จากัด บ.อพซลูธ คอร์ป จากัด ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
228,800.00
228,800.00
52/2559 ลว 3 พ.ย. 59

22 จຌางซักฟอกครือไ งนอน

12,400.00 ตกลงราคา นางมาลี บรรดาศักดิ์
นางมาลี บรรดาศักดิ์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
12,400.00
12,400.00
53/2559 ลว 4 พ.ย. 59

23 จຌางซอมรถยนต์ราชการ ชย 2983

22,994.30 ตกลงราคา บจก.สยามนิสสัน
บจก.สยามนิสสัน
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
22,994.30
22,994.30
54/2559 ลว 4 พ.ย. 59

24 จຌางซอมรถยนต์ราชการ 1กจ 7372
25 จຌางทากระป๋าครงการพัฒนาศักยภาพ (รอบ2)
26 จຌางถายอกสารครงการประชุมชิงปฏิบัติการ
สรຌางครือขาย

7,133.69 ตกลงราคา บจก.ตยตຌา
124,080.00 ตกลงราคา

7,133.69

บจก.ตยตຌา

7,133.69

วิสาหกิจชุมชนกลุมอุตสาหกรรมกระป๋า วิสาหกิจชุมชนกลุมอุตสาหกรรมกระป๋า

12,150.00 ตกลงราคา รຌานอຌกอຍ ปป้

124,080.00

12,150.00

124,080.00
รຌานอຌกอຍ ปป้

12,150.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
55/2559 ลว 4 พ.ย. 59

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
58/2559 ลว 7 พ.ย. 59

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
59/2559 ลว 8 พ.ย. 59

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

27 จຌางทากระป๋าครงการพิมไ ประสิทธิภาพ
บุคลากรดຌานการงิน คลัง บัญชี ละพัสดุ

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
75,000.00 ตกลงราคา บ. กรนด์สตใบ จากัด
บ. กรนด์สตใบ จากัด
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
75,000.00
75,000.00
60/2559 ลว 9 พ.ย. 59

28 จຌางถายอกสารครงการพิมไ ประสิทธิภาพ
บุคลากรดຌานการงิน คลัง บัญชี ละพัสดุ

80,619.00 ตกลงราคา รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
80,619.00
80,619.00
61/2559 ลว 9 พ.ย. 59

29 จຌางหมาทาอกสารครงการสัมมนา
การสืไอสารรณรงค์พือไ สรຌางภาพลักษณ์องค์กร

15,300.00 ตกลงราคา รຌานอຌกอຍ ปป้

30 จຌางถายอกสารครงการประชุมชิงปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

78,994.00 ตกลงราคา รຌานอຌกอຍ ปป้

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

15,300.00

78,994.00

รຌานอຌกอຍ ปป้
รຌานอຌกอຍ ปป้

15,300.00

78,994.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
62/2559 ลว 9 พ.ย. 59

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
63/2559 ลว 10 พ.ย. 59

31 จຌางทากระป๋าผຌาครงการฝຄกอบรมหลักสูตร
หน.กง.สพจ. รุน ทีไ 2

8,185.50 ตกลงราคา หกจ. อ.พี.อส ซในตร์
หกจ. อ.พี.อส ซในตร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
12,942.72
12,942.72
64/2559 ลว 10 พ.ย. 59

32 จຌางผลิตอกสารครงการฝຄกอบรมหลักสูตร
หน.กง.สพจ. รุน ทีไ 2

8,160.00 ตกลงราคา รຌานอຌกอຍ ปป้

8,160.00

รຌานอຌกอຍ ปป้

8,160.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
65/2559 ลว 10 พ.ย. 59

33 จຌางถายอกสารครงการประชุมชิงปฏิบัติการ
กลุมออมทรัพย์

10,260.00 ตกลงราคา รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
10,260.00
10,260.00
67/2559 ลว 11 พ.ย. 59

34 จຌางถายอกสารครงการประชุมชิงปฏิบัติการ
กลุมออมทรัพย์

44,460.00 ตกลงราคา บ. ราฟย จากัด
บ. ราฟย จากัด
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
44,460.00
44,460.00
68/2559 ลว 11 พ.ย. 59

35 จຌางทากระป๋าครงการพัฒนาศักยภาพ (รอบ3)

124,080.00 ตกลงราคา

วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผຌาฝຆายดอนสาย วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผຌาฝຆายดอนสาย

124,080.00

124,080.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
70/2559 ลว 14 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

36 จຌางถายอกสารพรຌอมขຌาลมครงการ
สริมสรຌางประสิทธิภาพฯ

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
8,930.00 ตกลงราคา รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ

37 จຌางทากระป๋าครงการฝຄกอบรมหลักสูตร
หน.กง.สพจ. รุน ทีไ 3

8,185.50 ตกลงราคา APS ซนตอร์

38 จຌางทาอกสารครงการฝຄกอบรมหลักสูตร
หน.กง.สพจ. รุน ทีไ 3

8,000.00 ตกลงราคา รຌานอຌกอຍ ปป้

39 ขอสนอราคาประชุมสัมมนา
40 จຌางถายอกสารครงการพัฒาบุคลากร
41 จຌางหมาบริการรถตูຌดยสารครงการประชุม
ชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
42 จຌางทากระป๋าครงการพัฒนาศักยภาพ (รอบ4)
43 จຌางถายอกสารครงการบริหารการขับคลืไอน
ยุทธศาสตร์กรมฯ
44 จຌางซักครือไ งนอน

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
8,930.00
8,930.00
70.1/2559 ลว 14 พ.ย. 59
8,185.50

8,000.00

APS ซนตอร์
รຌานอຌกอຍ ปป้

8,185.50

8,000.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
71/2559 ลว 15 พ.ย. 59

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
72/2559 ลว 15 พ.ย. 59

18,240.00 ตกลงราคา Bankok Palace Hotel
Bankok Palace Hotel ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
18,240.00
18,240.00
75/2559 ลว 18 พ.ย. 59
7,600.00 ตกลงราคา รຌานอຌกอຍ ปป้

7,600.00

รຌานอຌกอຍ ปป้

7,600.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงจຌางลขทีไ
76/2559 ลว 18 พ.ย. 59

17,500.00 ตกลงราคา นายชยพล ขันธพล
นายชยพล ขันธพล
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
17,500.00
17,500.00
76.1/2559 ลว 18 พ.ย. 59
124,080.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกุดรือ฿หญ วิสาหกิจชุมชนกุดรือ฿หญ ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
17,176.00
17,176.00
77/2559 ลว 21 พ.ย. 59
9,900.00 ตกลงราคา รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ

รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
9,900.00
9,900.00
78/2559 ลว 21 พ.ย. 59

11,900.00 ตกลงราคา นางมาลี บรรดาศักดิ์
นางมาลี บรรดาศักดิ์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
11,900.00
11,900.00
79/2559 ลว 21 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

45 จຌางหมารถบัสพือไ ฿ชຌ฿นครงการประชุม
ชิงปฏิบัติการกองคลัง

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
54,000.00 ตกลงราคา หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์ หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
54,000.00
54,000.00
80/2559 ลว 21 พ.ย. 59

46 จຌางซักครือไ งนอนครงการฝຄกอบรมทักษะพีไ ลีๅยง

5,400.00 ตกลงราคา นางมาลี บรรดาศักดิ์
นางมาลี บรรดาศักดิ์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
5,400.00
5,400.00
81/2559 ลว 22 พ.ย. 59

47 จຌางซักครือไ งนอนครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การประมินบุคคล รุน ทีไ 1

9,500.00 ตกลงราคา นางมาลี บรรดาศักดิ์
นางมาลี บรรดาศักดิ์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
9,500.00
9,500.00
82/2559 ลว 22 พ.ย. 59

48 จຌางทากระป๋าครงการสริมสรຌางศักยภาพ
การปฏิบัติราชการลูกจຌางกรมฯ

30,750.00 ตกลงราคา บ. กรนด์สตใบ จากัด
บ. กรนด์สตใบ จากัด
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
30,750.00
30,750.00
83/2559 ลว 23 พ.ย. 59

49 จຌางซอมรถยนต์ราชการ ฮม 2708

82,903.60 ตกลงราคา บจก.ตยตຌา พารากอนมอตอร์ บจก.ตยตຌา พารากอนมอตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
82,903.60
82,903.60
85/2559 ลว 23 พ.ย. 59

50 จຌางหมารถบัสปรับอากาศ
51 จຌางจัดทาอกสารการสัมมนากาหนดทิศทางละ
ปງาหมายผนยุทธฯ
52 จຌางทากระป๋าครงการพัฒนาศักยภาพ
(รอบ5)
53 ซืๅอวัสดุครงการ กข.คจ. 4 รุน

136,000.00 ตกลงราคา หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์ หจก.สระบุรี สมบูรณ์ทรัพย์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
136,000.00
136,000.00
86/2559 ลว 24 พ.ย. 59
9,000.00 ตกลงราคา รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ

รຌานดับบิลๅ ดิวซีไ
ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
9,000.00
9,000.00
87/2559 ลว 28 พ.ย. 59

124,080.00 ตกลงราคา รัฐสาหกิจชุมชนดอนสาย รัฐสาหกิจชุมชนดอนสาย ราคาหมาะสม
฿บสัไงจຌางลขทีไ
124,080.00
124,080.00
88/2559 ลว 30 พ.ย. 59
25,680.00 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
25,680.00
25,680.00

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
8/2559 ลว 1 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

54 ซืๅอวัสดุครงการกิจกรรรมพิมไ ประสิทภาพ
การจับัญชีกลุมออมทรัพย์พือไ การผลิต
55 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาศักยภาพฯ (รอบ1)

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
76,216.10 ตกลงราคา APS ซนตอร์

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
76,216.10
76,216.10

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
9/2559 ลว 1 พ.ย. 59

105,585.46 ตกลงราคา STD ทรดดิๅง
STD ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
105,585.46
105,585.46
10/2559 ลว 2 พ.ย. 59

56 ซืๅอวัสดุครงการรงรียน OTOP

17,799.45 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
17,799.45
17,799.45
11/2559 ลว 2 พ.ย. 59

57 ซืๅอวัสดุครงการบริหารจัดการทุนชุมชน

97,900.00 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
97,900.00
97,900.00
12/2559 ลว 3 พ.ย. 59

58 ซืๅอวัสดุสานักงาน

82,030.48 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
82,030.48
82,030.48
13/2559 ลว 4 พ.ย. 59

59 จຌางทากระป๋าครงการพิมไ ประสิทธิภาพ
บุคลากรดຌานการงิน คลัง บัญชี ละพัสดุ

19,920.00 ตกลงราคา ชยา มาร์กใตติๅง

60 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาศักยภาพฯ (รอบ2)

ชยา มาร์กใตติๅง

-

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
14/2559 ลว 7 พ.ย. 59

105,584.39 ตกลงราคา บ.บญ กรุปຍ จากัด
บ.บญ กรุปຍ จากัด
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
105,584.39
105,584.39
15/2559 ลว 7 พ.ย. 59

61 ซือๅ วัสดุครงการประชุมชิงปฏิบตั ิการสรຌางครือขาย
นักจัดการความรูชຌ ุมชน

19,481.49 ตกลงราคา APS ซนตอร์

62 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาทักษะการทาหนຌาทีพไ ีไ ลีๅยง

5,344.65 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
19,481.49
19,481.49
16/2559 ลว 8 พ.ย. 59
5,344.65

APS ซนตอร์

5,344.65

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
17/2559 ลว 8 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

63 ซืๅอวัสดุครงการสัมมนาการสืไอสารรณรงค์
พือไ สรຌางภาพลักษณ์องค์กร
64 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาหมูบຌานศรษฐกิจพอพียง
พือไ การศึกษาดูงานระดับนานาชาติ
65 ซืๅอวัสดุครงการประชุมชิงปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
66 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาบุคลากรดຌานการจัดทา
ระบบสารสนทศพือไ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
14,327.50 ตกลงราคา หจก.อ.พี.อส ซในตอร์
หจก.อ.พี.อส ซในตอร์ ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
14,327.50
14,327.50
18/2559 ลว 9 พ.ย. 59

8,000.00 ตกลงราคา APS ซนตอร์
73,314.26 ตกลงราคา APS ซนตอร์
9,497.32 ตกลงราคา APS ซนตอร์

8,000.00

APS ซนตอร์

8,000.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
19/2559 ลว 9 พ.ย. 59

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
73,314.26
73,314.26
20/2559 ลว 10 พ.ย. 59
APS ซนตอร์

-

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
21/2559 ลว 10 พ.ย. 59

67 ซืๅอวัสดุครงการฝຄกอบรมหลักสูตร
หน.กง.สพจ. รุน ทีไ 2

11,109.81 ตกลงราคา APS ซนตอร์

68 ซืๅอวัสดุครงการ

27,019.64 ตกลงราคา APS ซนตอร์

69 ซือๅ กระป๋า฿สอกสารครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพฯ

44,650.00 ตกลงราคา วิสาหกิจชุมชนกลุม อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนกลุม อุตสาหกรรม ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
44,650.00
44,650.00
23.1/2559 ลว 11 พ.ย. 59

70 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาศักยภาพฯ (รอบ3)

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
11,109.81
11,109.81
22/2559 ลว 10 พ.ย. 59
APS ซนตอร์

-

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
23/2559 ลว 11 พ.ย. 59

105,595.09 ตกลงราคา STD ทรดดิๅง
STD ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
105,595.09
105,595.09
24/2559 ลว 14 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

71 ซือๅ วัสดุครงการพิไมประสิทธิภาพการประมินบุคคล
พือไ ลืไอนขึๅนตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงทีสไ ูงขึๅน
ประภทวิชาการ รุน ทีไ 1
72 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร พช.
73 ซืๅอวัสดุการคัดลือกขຌาราชการ฿หຌดารงตาหนง
ประภทอานวยการตຌน (M1)

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
30,505.70 ตกลงราคา APS ซนตอร์
32,897.15 ตกลงราคา APS ซนตอร์
9,970.26 ตกลงราคา APS ซนตอร์

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
30,505.70
30,505.70
25/2559 ลว 14 พ.ย. 59
APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
32,897.15
32,897.15
25.1/2559 ลว 14 พ.ย. 59
9,970.26

APS ซนตอร์

9,970.26

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
26/2559 ลว 14 พ.ย. 59

74 ซืๅอวัสดุพือไ ฿ชຌ฿นการประชุมชิงปฏิบัติการฯ

14,670.00 ตกลงราคา รຌานสยามมาร์กใตติๅง
รຌานสยามมาร์กใตติๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
14,670.00
14,670.00
27/2559 ลว 15 พ.ย. 59

75 ซืๅอกระป๋า฿สอกสารครงการพิมไ ประสิทธิภาพ
การประมินขຌาราชการ฿หຌดารงตาหนง
ทีสไ ูงขึๅน ประภทวิชาการ รุน ทีไ 1
76 ซืๅอวัสดุครงการฝຄกอบรมหลักสูตร
หน.กง.สพจ. รุน ทีไ 3

53,700.00 ตกลงราคา รຌานกระป๋าอิศรา
รຌานกระป๋าอิศรา
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
53,700.00
53,700.00
28/2559 ลว 15 พ.ย. 59
11,128.00 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
11,128.00
11,128.00
29/2559 ลว 15 พ.ย. 59

77 ซืๅอวัสดุครงการสริมสรຌางประสิทธิภาพฯ

30,370.88 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
30,370.88
30,370.88
29.1/2559 ลว 15 พ.ย. 59

78 ซือๅ วัสดุครงการพิไมประสิทธิภาพการประมินบุคคล
พือไ ลืไอนขึๅนตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงทีสไ ูงขึๅน
ประภทวิชาการ ชานาญการ รุน ทีไ 2
79 ซืๅอหนังสือรวมกฎหมายปกครอง

30,151.53 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
30,151.53
30,151.53
31/2559 ลว 18 พ.ย. 59

26,600.00 ตกลงราคา สูตรเพศาล

26,600.00

สูตรเพศาล

26,600.00

ราคาหมาะสม

฿บสัไงซืๅอลขทีไ
31.1/2559 ลว 18 พ.ย. 59

ลาดับทีไ

งานจัดซือๅ จัดจຌาง

80 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาศักยภาพฯ (รอบ4)

วงงินงบประมาณ

ผูຌสนอราคาละราคาทีไ
สนอ

ผูຌเดຌรบั การคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงหรือจຌาง

หตุผลทีไ
คัดลือก
ดยสังขป

ลขทีไละวันทีไของสัญญาหรือ
วิธีซอืๅ /จຌาง
(ราคากลาง)
ขຌอตกลง฿นการซืๅอหรือจຌาง
105,520.19 ตกลงราคา บ. บญ กรุปຍ จากัด
บ. บญ กรุปຍ จากัด
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
105,520.19
105,520.19
32/2559 ลว 21 พ.ย. 59

81 ซืๅอวัสดุสานักงานละคอมพิวตอร์

85,000.00 ตกลงราคา STD ทรดดิๅง

STD ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
85,000.00
85,000.00
33/2559 ลว 22 พ.ย. 59

82 ซืๅอวัสดุครงการสริมสรຌางศักยภาพ
การปฏิบัติราชการลูกจຌางกรมฯ

41,152.20 ตกลงราคา STD ทรดดิๅง

STD ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
41,152.20
41,152.20
34/2559 ลว 23 พ.ย. 59

83 ซืๅอวัสดุสานักงาน

20,800.00 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
20,800.00
20,800.00
34.1/2559 ลว 24 พ.ย. 59

84 ซืๅอวัสดุสาหรับจัดสัมมนากาหนดทิศทางละ
ปງาหมายผนยุทธฯ

69,200.00 ตกลงราคา APS ซนตอร์

APS ซนตอร์
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
69,200.00
69,200.00
35/2559 ลว 28 พ.ย. 59

85 ซืๅอวัสดุสาหรับการติดตามสนับสนุนการดานินงาน
กองทุนมของผนดิน

19,000.00 ตกลงราคา STD ทรดดิๅง

STD ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
19,000.00
19,000.00
36/2559 ลว 29 พ.ย. 59

86 ซืๅอวัสดุครงการพัฒนาศักยภาพ(รอบ5)

105,599.37 ตกลงราคา STD ทรดดิๅง
STD ทรดดิๅง
ราคาหมาะสม
฿บสัไงซืๅอลขทีไ
105,599.37
105,599.37
36.1/2559 ลว 30 พ.ย. 59

