สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน เมษายน 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

1

ฝพด. 259/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
31/3/2558 และวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ

39,673.46

ตกลง
ราคา

2.

ฝพด. 262/2558 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสารธนาคาร
1/4/2558
สมอง ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2558

20,865.00

ตกลง
ราคา

3.

ฝพด. 286/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง Printer
8/4/2558
HP LaserJet 9050 dn
รหัส สศช. 712-1796(08)/2549
ฝพด. 274/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
3/4/2558
และวัสดุสานักงาน จานวน 12 รายการ

3,691.50

ตกลง
ราคา

20,884.26

ตกลง
ราคา

8,474.40

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

4.

5.
6.
7.

ฝพด. 291/2558
9/4/2558
ฝพด. 292/2558
10/4/2558
ฝพด. 271/2558
3/4/2558

รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
Printer สศช. 712-2318(08)/2555
รายงานการขอเช่าบริการเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี)
ประจาเดือนเมษายน 2558
รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์แผ่นพับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ

2,500.90
35,310.00

ผูเ้ สนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 3-11)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด
2. บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เลย์ โปรเซส
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จากัด
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-3)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 4-12)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
1. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 3-11)
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 39,673.46 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,865.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,691.50 บาท
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-3)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 4-12)
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,884.26 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,474.40 บาท
1. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด
เป็นผู้ให้เช่า
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,500.90 บาท
บริการกับ สนง.
1. บริษัท ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง จากัด 1. บริษัท ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง เสนอราคาต่าสุด
2. บริษัท ศูนย์การพิมพ์ อาคเนย์ จากัด จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 35,310.00 บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน เมษายน 2558
ลาดับ
ที่
8.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผูเ้ สนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

ฝพด. 290/2558 รายงานขออนุมัติพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์
9/4/2558
มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (QGDP-CVM) อนุกรม
พ.ศ. 2536-2557
ฝพด. 293/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง Printer
16/4/2558 ยี่ห้อ HP LaserJet 9050 dn
สศช. 712-1211(08)/2548
ฝพด. 296/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
16/4/2558 เพื่อเข้าคลังพัสดุ
ฝพด. 297/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกเครื่อง
16/4/2558 ปริ๊นเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ
ฝพด. 298/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
16/4/2558

11,770.00

ตกลง
ราคา

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

1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 11,770.00 บาท

21,164.60

ตกลง
ราคา

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 21,164.60 บาท

92,074.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

13.

ฝพด. 299/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง Printer
17/4/2558 HP รุ่น 2200D สศช. 712-647(08)/2545

3,317.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท ไซเบอร์ ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์
จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัสส์ ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จากัด
3. บริษัท เอส.เอส.ซี.อี. คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

14.

ฝพด. 300/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องสารองไฟ
17/4/2558 (UPS)

99,938.00

ตกลง
ราคา

15.

ฝพด. 301/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก
17/4/2558 เครื่องปริ๊นเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

84,530.00

ตกลง
ราคา

9.
10.
11.
12.

97,102.50
15,022.80

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 92,074.00 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 97,102.50 บาท
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 15,022.80 บาท

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,317.00 บาท

1. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จากัด
1. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
2. บริษัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค รวมเงินทัง้ สิน้ 99,938.00 บาท
จากัด
1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
1. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 84,530.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

เป็นผู้จาหน่าย
โดยเฉพาะ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน เมษายน 2558
ลาดับ
ที่
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

เลขที่
ฝพด.305/2558
20/4/2558
ฝพด. 306/2558
20/4/2558
ฝพด. 308/2558
21/4/2558
ฝพด. 311/2558
23/4/2558
ฝพด. 317/2558
27/4/2558
ฝพด. 318/2558
27/4/2558

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
รายงานขออนุมัติจัดซื้อผงหมึก
เครื่องปริ๊นเตอร์
รายงานขออนุมัติจัดซื้อโช๊คอัพประตู
ห้องน้า
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ สศช. 601-777/2556
รายงานการขออนุมัติจ้างทาตรายาง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
4,936.98
3,600.00
1,800.00
449.40

รายงานขออนุมัติจัดทาใบสาคัญรับเงิน

10,700.00

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
และวัสดุสานักงาน 12 รายการ

9,631.07

ฝพด. 323/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
29/4/2558 เครื่องปรับอากาศ สศช. 601-716/2552

2,000.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ตกลง
ราคา

ผูเ้ สนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. ร้าน เอส.ที. เทรดดิ้ง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด วิวัฒภัณฑ์พานิชย์
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโต้เซอร์วิส
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 2-12)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. ร้านสมพงษ์แอร์
2. บริษัท ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,936.98 บาท
1. ร้าน เอส.ที. เทรดดิ้ง
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,600.00 บาท
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,800.00 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 449.40 บาท
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 10,700.00 บาท
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 2-12)
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 9,631.07 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. ร้านสมพงษ์แอร์
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,000.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

