สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

1.

ฝพด. 422/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อกล้องโดม
29/5/2558 เพื่อติดตั้งห้องประชุม สพอ.

37,985.00

ตกลง
ราคา

2.

ฝพด. 420/2558
29/5/2558
ฝพด. 432/2558
4/6/2558

รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ สศช. 601-529/2551
รายงานขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลบนเครือข่าย (NAS)

2,400.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ฝพด. 435/2558
4/6/2558
ฝพด. 436/2558
4/6/2558
ฝพด. 437/2558
4/6/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
Printer สศช. 712-604(08)/2544

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ฝพด. 438/2558
4/6/2558
ฝพด. 442/2558
5/6/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่สาหรับ
เปลี่ยนเครื่องกรองน้า ยี่ห้อ SAFE รุ่น
POWER 5 จานวน 5 ชุด
ฝพด. 452/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
10/6/2558 Printer สศช. 712-2176(08)/2553

42,693.00
17,478.45
13,171.70
3,049.50

27,900.00
13,500.00
4,012.50

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. บริษัท ฟิงเกอร์สแกน แอนด์ ซีเคียว
ริตี้ ซิสเต็ม จากัด
2. บริษัท ไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น
จากัด
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโตเซอร์วิส จากัด
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัสไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
3. บริษัท เอส.เอส.ซี.อี. คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
1. บริษัท เธียรสุรัตน์ จากัด (มหาชน)
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เอส.เอส.ซี.อี.คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท ฟิงเกอร์สแกน แอนด์
ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 37,985.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,400.00 บาท
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 42,693.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 17,478.45 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 13,171.70 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,049.50 บาท

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 27,900.00 บาท
1. บริษัท เธียรสุรัตน์ จากัด
ผู้จาหน่าย
(มหาชน)
โดยเฉพาะ
รวมเงินทัง้ สิน้ 13,500.00 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,012.50 บาท

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

10.

ฝพด. 457/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อเครือ่ งโทรสาร
11/6/2558

23,968.00

ตกลง
ราคา

11.

ฝพด. 453/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์
10/6/2558 และวัสดุสานักงาน 9 รายการ

34,532.11

ตกลง
ราคา

12.

ฝพด. 467/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างทาตรายาง
16/6/2558
ฝพด. 480/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
18/6/2558 Printer HP P4015N
สศช. 712-1930(08)/2552

829.25

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

13.

14.
15.
16.

17.

ฝพด. 493/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ
22/6/2558 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติม
ฝพด. 494/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
22/6/2558 คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
ฝพด. 497/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร
23/6/2558 “รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย
ปี 2556”
ฝพด. 502/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายไฟ
24/6/2558 และติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า

8,795.40

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัสไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-4)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 5-9)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท ไซเบอร์ ไดร์ฟ คอมพิวเตอร์
จากัด
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. หจก. ไทยประสานการพิมพ์

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 23,968.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-4)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 5-9)
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 34,532.11 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. หจก. ไทยประสานการพิมพ์
รวมเงินทัง้ สิน้ 87,205.00 บาท

เป็นผู้รับจ้าง
พิมพ์ล่าสุด

1. ร้านพัฒนากิจ
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 829.25 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,795.40 บาท

87,205.00

ตกลง
ราคา

97,370.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. หจก. กราฟฟิตี้ สตูดิโอ
3. บริษัท ดอกเบี้ย จากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 97,370.00 บาท
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 52,965.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

ตกลง
ราคา

1. นายสังเวียน เชาวลิต
2. นางสาวสุภาวดี เสมพูล

1. นายสังเวียน เชาวลิต
รวมเงินทัง้ สิน้ 5,000.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

52,965.00

5,000.00

เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2558
ลาดับ
ที่
18.
19.
20.
21.
22.

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 503/2558
24/6/2558
ฝพด. 504/2558
24/6/2558
ฝพด. 505/2558
24/6/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก
Printer จานวน 4 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
Printer สศช. 712-622(08)/2544

28,337.88

ฝพด. 538/2558
26/6/2558
ฝพด. 539/2558
26/6/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ดีด
ไฟฟ้า
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมแซมห้อง
ประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 4 ชั้น 1
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ารั่วซึมจากฝ้าเพดาน

20,865.00

4,005.00
2,214.90

6,420.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ แนล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท โอลิมเปียไทย จากัด
1. บริษัท กรีน เจอเนอเรท จากัด
2. บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 28,337.88 บาท
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,005.00 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,214.90 บาท
1. บริษัท โอลิมเปียไทย จากัด
เป็นผู้จาหน่าย
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,865.00 บาท
โดยเฉพาะ
1. บริษัท กรีน เจอเนอเรท จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 6,420.00 บาท

