สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

ลําดับที่ วัน เดือน ป

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่
ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

1

11-พ.ย.-59 ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 รายการ

21,000.00 21,000.00

ตกลงราคา บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

21,000.00 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

21,000.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

01/2560

2

14-พ.ย.-59 ซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 รายการ

13,803.00 13,803.00

ตกลงราคา

13,803.00 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 13,803.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

03/2560

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559

ลําดับที่ วัน เดือน ป

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ลงซื้อหรือ
สัญญาหรือขอตกลงใน
สรุป
จาง
การซื้อหรือจาง

1

02-ธ.ค.-60 ซื้อเฟอรนิเจอรประชาสัมพันธ จํานวน 1 รายการ

30,000.00

30,000.00

ตกลงราคา

บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด

30,000.00 บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด 30,000.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

03/2560

2

02-ธ.ค.-60 ซื้อเฟอรนิเจอรสําหรับผูบริหาร จํานวน 1 รายการ

25,000.00

25,000.00

ตกลงราคา

บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด

25,000.00 บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด 25,000.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

04/2560

3

02-ธ.ค.-60 ซื้อโตะ จํานวน 1 รายการ

35,000.00

35,000.00

ตกลงราคา

บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด

35,000.00 บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด 35,000.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

05/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2560

ลําดับที่ วัน เดือน ป

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตก
ลงซื้อหรือ
จาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
สรุป
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

1

11-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ

89,850.00

89,850.00

ตกลงราคา

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

89,850.00

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

89,850.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

06/2560

2

16-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

6,770.00

6,770.00

ตกลงราคา

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

6,770.00

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

6,770.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

07/2560

3

16-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

5,590.00

5,590.00

ตกลงราคา

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

5,590.00

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

5,590.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

08/2560

4

11-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

10,700.00

10,700.00

ตกลงราคา

10,700.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

10,700.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

09/2560

5

25-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุอบรม 9 รายการ

18,000.00

18,000.00

ตกลงราคา

พีเอส ซัพพลาย 2011

18,000.00 พีเอส ซัพพลาย 2011

18,000.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

10/2560

6

25-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุอบรม 9 รายการ

18,000.00

18,000.00

ตกลงราคา

พีเอส ซัพพลาย 2011

18,000.00 พีเอส ซัพพลาย 2011

18,000.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

11/2560

7

12-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุอบรม 13 รายการ

12,480.00

12,480.00

ตกลงราคา

รานกิตติ ซัพพลาย

12,480.00 รานกิตติ ซัพพลาย

12,480.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

12/2560

8

25-ม.ค.-60 ซื้อวัสดุอบรม 13 รายการ

12,480.00

12,480.00

ตกลงราคา

รานกิตติ ซัพพลาย

12,480.00 รานกิตติ ซัพพลาย

12,480.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

13/2560

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2560

ลําดับที่ วัน เดือน ป

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

1

07-ก.พ.-60 ซื้อวัสดุอบรม 29 รายการ

15,980.00

15,980.00

ตกลงราคา

รานกิตติ ซัพพลาย

15,980.00 รานกิตติ ซัพพลาย

2

07-ก.พ.-60 ซื้อวัสดุอบรม 24 รายการ

12,480.00

12,480.00

ตกลงราคา

รานกิตติ ซัพพลาย

3

07-ก.พ.-60 ซื้อวัสดุอบรม 13 รายการ

34,000.00

34,000.00

ตกลงราคา

4

07-ก.พ.-60 ซื้อวัสดุอบรม 13 รายการ

34,000.00

34,000.00

5

10-ก.พ.-60 ซื้อวัสดุอบรม 1 รายการ

10,500.00

6

10-ก.พ.-60

7

15-ก.พ.-60 ซื้อวัสดุอบรม 7 รายการ

8
9
10
11
12
13
14

จางซอมเครื่องถายเอกสาร จํานวน ๕ รายการ

เลขที่และวันที่
ราคาที่ตก
ของสัญญาหรือ
ลงซื้อหรือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ขอตกลงในการ
จาง
ซื้อหรือจาง
15,980.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

15/2560

12,480.00 รานกิตติ ซัพพลาย

12,480.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

16/2560

พีเอส ซัพพลาย 2011

34,000.00 พีเอส ซัพพลาย 2011

34,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

17/2560

ตกลงราคา

พีเอส ซัพพลาย 2011

34,000.00 พีเอส ซัพพลาย 2011

34,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

18/2560

10,500.00

ตกลงราคา

รานพิทักษปาย

10,500.00 รานพิทักษปาย

10,500.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

19/2560

33,051.23

33,051.23

ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

33,051.23 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

33,051.23

อยูในวงเงินงบประมาณ

20/2560

42,900.00

42,900.00

ตกลงราคา

พีเอส ซัพพลาย 2011

42,900.00 พีเอส ซัพพลาย 2011

42,900.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

21/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

2-มี.ค.-61

ซื้อวัสดุอบรม จํานวน 7 รายการ

42,900.00

42,900.00

ตกลงราคา

พีเอส ซัพพลาย 2011

2

2-มี.ค.-60

ซื้อวัสดุอบรม จํานวน 4 รายการ (อสร.)

8,980.00

8,980.00

ตกลงราคา

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

3

3-มี.ค.-60

ซื้อวัสดุอบรม จํานวน 18 รายการ

34,000.00

34,000.00

ตกลงราคา

ช.ศิลปอิเลคทริค

4

13-มี.ค.-60

ซื้อวัสดุอบรม จํานวน 9 รายการ

16,400.00

16,400.00

ตกลงราคา

รานปนฝน

5

13-มี.ค.-60

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ

9,250.00

9,250.00

ตกลงราคา

บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

6

13-มี.ค.-61

ซื้อวัสดุอบรม จํานวน 9 รายการ

9,900.00

9,900.00

ตกลงราคา

พีเอส ซัพพลาย 2011

ลําดับที่

วัน เดือน ป

1

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

42,900.00 พีเอส ซัพพลาย 2011

เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่ตกลงซื้อ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง
หรือจาง
ในการซื้อหรือจาง
42,900.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

23/2560

8,980.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

24/2560

34,000.00 ช.ศิลปอิเลคทริค

34,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

25/2560

16,400.00 รานปนฝน

16,400.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

26/2560

9,250.00 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

9,250.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

27/2560

9,900.00 พีเอส ซัพพลาย 2011

9,900.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

28/2560

8,980.00 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

7

อยูในวงเงินงบประมาณ

8

อยูในวงเงินงบประมาณ

9

อยูในวงเงินงบประมาณ

10

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2560

ลําดับที่

วัน เดือน ป

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่ตก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือขอตกลง
ลงซื้อหรือจาง
ในการซื้อหรือจาง

1

07-เม.ย.-60 ซื้อหมิกเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 รายการ

11,000.00

11,000.00

ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

11,000.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

11,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

29/2560

2

19-เม.ย.-60 ซื้อวัสดุอบรม จํานวน 12 รายการ

10,335.00

10,335.00

ตกลงราคา

นางมิ่งขวัญ ทาปลัด

10,335.00 นางมิ่งขวัญ ทาปลัด

10,335.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

30/2560

3
4
5
6
7
8
9

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

วงเงินที่จะ
ลําดับที่ วัน เดือน ป งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
ซื้อหรือจาง
1

28 พ.ค.60

จางทําปาย จํานวน 1 รายการ

12,000.00

12,000.00

-

ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ
12,000.00

-

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือขอตกลงใน
โดยสรุป
การซื้อหรือจาง

12,000.00 อยูในวงเงินงบประมาณ

-

30/60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2560

ลําดับที่ วัน เดือน ป

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่
จะซื้อหรือ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก
จาง

เลขที่และวันที่
ราคาที่ตก
เหตุผลที่คัดเลือกโดย ของสัญญาหรือ
ลงซื้อหรือ
สรุป
ขอตกลงในการ
จาง
ซื้อหรือจาง
57,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

31/2560

ตกลงราคา บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด 17,795.00 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จํากัด

17,795.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

32/2560

18,000.00

ตกลงราคา นางกัญศศิฐาษ กันระวีกรณ

18,000.00 นางกัญศศิฐาษ กันระวีกรณ

18,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

34/2560

18,000.00

18,000.00

ตกลงราคา นางสาวปฐมาภรณ หนูจิต

18,000.00 นางสาวปฐมาภรณ หนูจิต

18,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

35/2560

18,000.00

18,000.00

ตกลงราคา นางสาวสมปอง ฉ่ํากิ่ง

18,000.00 นางสาวสมปอง ฉ่ํากิ่ง

18,000.00

อยูในวงเงินงบประมาณ

36/2560

1

01-มิ.ย.-60 จางเหมารถโดยสารปรับอาการและรถตู จํานวน 1 รายการ

57,000.00

57,000.00

ตกลงราคา นายจํารูญ นรรศราส

2

13-มิ.ย.-60 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน 1 รายการ

17,795.00

17,795.00

4

23-มิ.ย.-60 จางเหมาทําอาหารกลางวัน 1 รายการ

18,000.00

5

23-มิ.ย.-60 จางเหมาทําอาหารกลางวัน 1 รายการ

6

23-มิ.ย.-60 จางเหมาทําอาหารกลางวัน 1 รายการ

57,000.00 นายจํารูญ นรรศราส

7
8
9
-

-

-

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

ลําดับที่ วัน เดือน ป

1
2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

07-ก.ค.-60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ
07-ก.ค.-60 จางเหมาจัดนิทรรศการนําเสนอผลงาน บ.ซีพีออลล

วงเงินที่จะ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
ซื้อหรือจาง

9,470.00
9,600.00

9,470.00
9,600.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก

รานขอนแกนรวมสาสน
นางกัญศศิฐาษ กันระวีกรณ

9,740.00 รานขอนแกนรวมสาสน
9,600.00 นางกัญศศิฐาษ กันระวีกรณ

ราคาที่
ตกลงซื้อ
หรือจาง

9,740.00 อยูในวงเงินงบประมาณ
9,600.00 อยูใ นวงเงินงบประมาณ

3
4
5
6
7
8
9
-

-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง
39/2560
40/2560

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2560

ลำดับที่ วัน เดือน ปี
1

งำนทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้ำง

17 ส.ค. 60 ซื้อวัสดุจัดทำบทวิเครำะห์ จำนวน 5 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะ
ซื้อหรือจ้ำง
8,639.00

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ

8,639.00 ตกลงรำคำ บริษทั เทคนิคโอเอโปร จำกัด

รำคำทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั กำรคัดเลือก

8,639.00 บริษทั เทคนิคโอเอโปร จำกัด

เลขทีแ่ ละวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
8,639.00 อยูใ่ นวงเงินงบประมำณ
45/2560

รำคำทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2560

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

6 ก.ย. 60

จ้างซ่อมบารุงรถยนต์

2

19 ก.ย. 60

3

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

19,150.00

19,150.00

เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. สงวนชัยศูนย์ล้อ 1999

19,150.00 ห.จ.ก. สงวนชัยศูนย์ล้อ 1999

19,150.00

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

46/2560

ซื้อวัสดุโครงการฯ จานวน 5 รายการ

7,134.00

7,134.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

7,134.00 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

7,134.00

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

47/2561

8,416.00

8,416.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

8,416.00 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

8,416.00

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

48/2562

15,591.50 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

15,591.50

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

49/2563

11,811.18 บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

11,811.18

อยู่ในวงเงินงบประมาณ

50/2564

19 ก.ย. 60

ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จานวน 3 รายการ

4

28 ก.ย. 60

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

15,591.50

15,591.50

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

5

28 ก.ย. 60

ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จานวน 1 รายการ

11,811.18

11,811.18

เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิคโอเอโปร จากัด

