สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน มกราคม 2558
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

6
7

8
9

10

เลขที่
ฝพด.3/2558
5/1/2558
ฝพด.4/2558
5/1/2558
ฝพด. 5/2558
5/1/2558
ฝพด. 2/2558
5/1/2558
ฝพด. 7/2558
6/1/2558
ฝพด. 29/2558
14/1/2558
ฝพด. 36/2558
14/1/2558

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุสานักงาน

1,712.00

รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุสานักงาน

107.00

รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องเย็บ
กระดาษไฟฟ้า
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

1,070.00

รายงานการขอเช่าบริการเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี)
ประจาเดือนมกราคม 2558
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
เข้าคลังพัสดุ
ฝพด. 39/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
14/1/2558 คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
ฝพด. 40/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
14/1/2558 รถเข็น 4 ล้อ โนเบิ้ลเลิฟ รุ่น TSL11
รับน้าหนักได้ 250 กก.
ฝพด. 38/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
14/1/2558 คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ เข้าคลัง
พัสดุ

32,440.26
2,771.30

2,500.90
8,067.80

6,741.00
8,667.00

85,450.20

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

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท ครีเอตุส เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,712.00 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 107.00 บาท
1. บริษัท ครีเอตุส เซอร์วิส จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,070.00 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 32,440.26 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,771.30 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
ผู้เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด ผู้ให้บริการ
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,500.90 บาท
โดยเฉพาะ
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,067.80 บาท

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 6,741.00 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,667.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

ตกลง
ราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 85,450.20 บาท

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน มกราคม 2558
ลาดับ
ที่
11
12
13

14

15

16
17

18

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 41/2558
15/1/2558
ฝพด. 43/2558
16/1/2558
ฝพด. 45/2558
16/1/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 10 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อเครือ่ งกรองน้า
2 ท่อ สาหรับห้องอาหาร สศช.
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
Printer สศช. 712-1210(08)/2548

20,001.00

ฝพด. 44/2558 รายงานการขออนุมัติซื้อวารสารและ
16/1/2558 หนังสือพิมพ์สาหรับผู้บริหารและห้องสมุด
สุริยานุวัตรประจาเดือนธันวาคม 2557
ฝพด. 58/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์
27/1/2558 เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สองปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ฝพด. 67/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
29/1/2558 จานวน 1 รายการ
ฝพด. 63/2558 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ
29/1/2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่
4/2557
ฝพด. 70/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
30/1/2558 เครื่องปรับอากาศ สศช. 601-619/2551

5,375.00

ตกลง
ราคา

99,250.00

1,155.60

4,066.00
21,164.60

31,297.50

5,200.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านเอเชียสเตชั่นเนอรี่
1. บริษัท อุเทนเครื่องเย็น จากัด
2. บริษัท เจ เอส สเตนเลส จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จากัด

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,001.00 บาท
1. บริษัท อุเทนเครื่องเย็น จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,066.00 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 21,164.60 บาท

ตกลง
ราคา

1. บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
ผู้จาหน่าย
จากัด
โดยเฉพาะ
รวมเงินทัง้ สิน้ 5,375.00 บาท
1. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
1. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด เสนอราคาต่าสุด
2. บริษัท ซุปเปอร์ คิงส์ การพิมพ์ จากัด รวมเงินทัง้ สิน้ 99,250.00 บาท

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุณชิน) จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ

ตกลง
ราคา

1. ร้านธารทิยพ์ การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโต้เซอร์วิส

1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,155.60 บาท
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุณชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 31,297.50 บาท
1. ร้านธารทิยพ์ การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 5,200.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน มกราคม 2558
ลาดับ
ที่
19

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 72/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงานและ
30/1/2558 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 14 รายการ

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
21,486.67

ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 1-6)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 7-14)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 1-6)
1. ร้านพัฒนากิจ
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 7-14)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 21,486.67 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคาต่าสุด

