สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับ
ที่
1.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 347/2558
11/5/2558
ฝพด. 335/2558
8/5/2558

รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ สศช. 601-598/2551
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมประตู
ทางเข้าออกอาคาร 2 อาคาร 4 และ สพส.

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

3.

ฝพด. 336/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ
8/5/2558
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2556

94,610.00

ตกลง
ราคา

4.

ฝพด. 345/2558
11/5/2558
ฝพด. 355/2558
12/5/2558
ฝพด. 354/2558
12/5/2558

9,052.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโต้เซอร์วิส
1. บริษัท กรีน เจนเนอเรท จากัด
2. บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท ดูมายเบส จากัด
2. บริษัท เอส วี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด
3. บริษัท เอ เอส พี ไฮเทค พริ้นแอน
กราฟฟิค จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านเอเชียสเตชั่นเนอรี่
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ

55,212.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ

4,280.00

ตกลง
ราคา

4,700.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท กรีน เจอเนอเรท จากัด
2. บริษัท พี.พี. เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
เซอร์วิส จากัด
1. ร้านธารทิพย์ การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโต้เซอร์วิส จากัด

2.

5.
6.
7.
8.
9.

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
เข้าคลังพัสดุ จานวน 9 รายการ
รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไตรมาสที่ 1/2558
ฝพด. 346/2558 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร “ภาวะ
11/5/2558 เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้ม
ปี 2558”
ฝพด. 358/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ
14/5/2558 ให้กับ สวค.
ฝพด. 362/2558 รายงานการขออนุมติจ้างซ่อม
14/5/2558 เครื่องปรับอากาศ
(สพท.) สศช. 601-555/2551
(สบป.) สศช. 601-547/2551 ,
สศช. 601-588/2551

1,600.00
17,120.00

89,486.50
31,993.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,600.00 บาท
1. บริษัท กรีน เจนเนอเรท จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 17,120.00 บาท
1. บริษัท ดูมายเบส จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 94,610.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 9,052.00 บาท
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 89,486.50 บาท
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 31,993.00 บาท
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 55,212.00 บาท
1. บริษัท กรีน เจอเนอเรท จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,280.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. ร้านธารทิพย์ การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,700.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

10.

ฝพด. 369/2558 รายงานขออนุมัติซื้อคลอรีน
18/5/2558

1,690.60

ตกลง
ราคา

11.

ฝพด. 370/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
18/5/2558 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จานวน 3 เครื่อง
1. สศช. 712-2105(17)/2552
2. สศช. 712-2116(17)/2552
3. สศช. 712-2124(17)/2552
ฝพด. 371/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
18/5/2558 เพื่อเข้าคลังพัสดุ
ฝพด. 373/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อหนังสือสาหรับ
19/5/2558 ห้องสมุดสุริยานุวัตร ปีงบประมาณ 2558

11,235.00

ตกลง
ราคา

20,350.00

ฝพด. 375/2558 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน
19/5/2558 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ระดมความเห็น เรื่อง เกษตรยัง่ ยืน :
ทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน
ฝพด. 381/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
21/5/2558 และวัสดุสานักงาน 6 รายการ

ฝพด. 384/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างเก็บขยะมูลฝอย
21/5/2558 ประจาปี 2558 (ต.ค.57-ก.ย. 58)

12.
13.
14.

15.

16.

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัส ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
1. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จากัด
(มหาชน)
2. บริษัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค
จากัด

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,690.60 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่
จากัด (มหาชน)
รวมเงินทัง้ สิน้ 11,235.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอื้อธนโชติ จากัด
1. บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์
(ประเทศไทย) จากัด

61,525.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,350.00 บาท
1. บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ มีหนังสือตาม
(ประเทศไทย) จากัด
ความต้องการ
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,350.00 บาท
ของ สนง.
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
เสนอราคาต่าสุด
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 61,525.00 บาท

11,842.76

ตกลง
ราคา

5,760.00

ตกลง
ราคา

วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 3-6)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. สนง. เขตป้อมปราบฯ

3,923.10

วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 3-6)
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 11,842.76 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. สนง. เขตป้อมปราบฯ

เป็นผู้รับจ้าง
ต่อเนื่องกับ สนง.

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับ
ที่
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 385/2558
21/5/2558
ฝพด. 386/2558
21/5/2558

รายงานการขออนุมัติจ้างทาริบบิ้นพิมพ์ชื่อ
สานักงานฯ
รายงานการขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสือ
บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552-2556
ฝพด. 391/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างทาความสะอาด
22/5/2558 ผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้

ฝพด. 392/2558
25/5/2558
ฝพด. 404/2558
27/5/2558
ฝพด. 405/2558
27/5/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 9 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ
รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ
สานักงานฯ ปีงบประมาณ 2558

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

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
6,050.00

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านกอตี้ฮวด
2. บริษัท เอ.เอส.ลาเบล จากัด
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ

8,731.20

ตกลง
ราคา

1. บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จากัด
2. ร้านจันเพ็ญ สืบรัมย์

36,336.30

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. ร้าน เอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านเอเชียสเตชั่นเนอรี่
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ผล สัม ฤทธิ์
3. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโต้เซอร์วิส จากัด

ตกลง
ราคา

1. บริษัท ฟิงเกอร์สแกน แอนด์ ซีเคียว 1. บริษัท ฟิงเกอร์สแกน แอนด์
ริตี้ ซิสเต็ม จากัด
ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จากัด
2. บริษัท ไมนิคส์ คอมมิวนิเคชั่น
รวมเงินทัง้ สิน้ 37,985.00 บาท
จากัด

34,240.00

7,543.50
58,080.00

37,985.00

1. ร้านกอตี้ฮวด
รวมเงินทัง้ สิน้ 6,050.00 บาท
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 34,240.00 บาท
1. บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,731.20 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 36,336.30 บาท
1. ร้าน เอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 7,543.50 บาท
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 58,080.00 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

