สรุปผลจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ 2558
ประจําเดือน ธันวาคม 2557
ลําดับ
ที่
1
2

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจาง

ฝพด.1024/2557
1/12/2557
ฝพด. 1023/2557
27/11/2557

รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุสํานักงาน
เพื่อเขาคลังพัสดุ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ

วงเงิน
วิธซี อื้ /จาง
งบประมาณ
69,894.00
49,100.16

ผูเสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. รานเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. รานชัชพล
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2. บริษัท อัพอินเตอรเวลธ จํากัด

ผูไ ดรบั การคัดเลือกและราคา
1. รานเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 69,894.00 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 49,100.16 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคาต่ําสุด

3

ฝพด. 1027/2557 รายงานขออนุมัติจางเหมาบริการรถเพื่อรับรอง 2,800,000.00
28/11/2557 ผูเขารวมประชุมสุดยอดผูนํา ครัง้ ที่ 5 ของ
แผนงาน GMS (The 5th GMS Summit)

พิเศษ

1. หจก. พี.เอส.พี ทรานสปอรต แอนด ทัวร 1. หจก. พี.เอส.พี ทรานสปอรต แอน เปนผูใหบริการ
ทัวร
เฉพาะทาง
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,800,000.00 บาท

4.

ฝพด. 1031/2557 รายงานขออนุมัติจางทําปายประชาสัมพันธ
2/12/2557 สําหรับการประชุมสุดยอดผูนํา ครั้งที่ 5 ของ
แผนงาน GMS (The 5th GMS Summit)
ฝพด. 1035/2557 รายงานขออนุมัติจางพิมพหนังสือรายงาน
6/12/2557 สรุปผลการประชุมประจําป 2557 ของ สศช.

150,000.00

พิเศษ

99,720.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท เวิลด ไอเดีย จํากัด
1. บริษัท เวิลด ไอเดีย จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
2. บริษัท ไนซ ชอต จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 150,000.00 บาท
3. บริษัท อาร.เอส.คอมเมอรเชียล จํากัด
1. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด
1. บริษทั ศรีเมืองการพิมพ จํากัด เสนอราคาต่าํ สุด
2. บริษัท ซุปเปอร คิงส การพิมพ จํากัด รวมเงินทัง้ สิน้ 99,720.00 บาท

ฝพด. 1051/2557 รายงานการขออนุมัติจางพิมพเอกสาร
8/12/2557 ประกอบการสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรกับอนาคตการพัฒนา
ประเทศ
ฝพด. 1045/2557 รายงานขออนุมัติจางพิมพจุลสารธนาคาร
04/12/2557 สมอง ฉบับที่ 6 เดือน ธันวาคม 2557

36,000.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เลย โปรเซส

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 36,000.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

18,725.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด
2. บริษัท เวิรค แอคชวลลี่ จํากัด
3. หางหุนสวนจํากัด เลย โปรเซส

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 18,725.00 บาท

เสนอราคาต่ําสุด

5

6

7

สรุปผลจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ 2558
ประจําเดือน ธันวาคม 2557
ลําดับ
ที่
8

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจาง

วงเงิน วิธซี อื้ /
งบประมาณ จาง

ฝพด.1032/2557
2/12/2557
ฝพด.1038/2557
3/12/2557

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 4 รายการ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 2 รายการ

10,914.00

ฝพด.1042/2557
4/12/2557
ฝพด.1051.2/2557
8/12/2557

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 3 รายการ
รายงานการอขอนุมัติซื้อวารสารหมอชาวบาน
วารสาร Marketeer และวารสารศิลปวัฒนธรรม

23,537.86

12

ฝพด. 1049/2557 รายงานขออนุมัติจางทําของทีร่ ะลึกสําหรับการ
8/12/2557 ประชุมสุดยอดผูน ํา ครัง้ ที่ 5 ของแผนงาน
GMS (The 5th GMS Summit)

600,000.00

13

ฝพด. 1044/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร จํานวน 11 รายการ

37,396.50

9
10
11

8,403.78

2,890.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผูเสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. รานพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุป จํากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2. บริษัท อัพอินเตอรเวลธ จํากัด

ผูไ ดรบั การคัดเลือกและราคา
1. รานพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 10,914.00 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,403.78 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคา
ต่ําสุด
เสนอราคา
ต่ําสุด

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส จํากัด
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส จํากัด
เสนอราคา
2. บริษัท เท็น พลัส ไนน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด รวมเงินทัง้ สิน้ 23,537.86 บาท
ต่ําสุด
1. สํานักพิมพหมอชาวบาน
1. สํานักพิมพหมอชาวบาน
เปนผูขาย
2. บริษัท มารเก็ตเธียร จํากัด
2. บริษัท มารเก็ตเธียร จํากัด
วารสารให
3. บริษัท งานดี จํากัด
3. บริษัท งานดี จํากัด
สํานักงานฯ
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,890.00 บาท
พิเศษ 1. บริษัท แกรนดื พรีเมี่ยม มารเก็ตติ้ง จํากัด 1. บริษัท แกรนดื พรีเมี่ยม มารเก็ต เปนผูจําหนาย
2. บริษัท ควอเตท กราฟฟกส จํากัด
ติ้ง จํากัด
โดยเฉพาะ
2. บริษัท ควอเตท กราฟฟกส จํากัด
3. โสภณาภัณฑ
4. บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด จํากัด
3. โสภณาภัณฑ
4. บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 600,000.00 บาท
ตกลง วัสดุสาํ นักงาน (รายการที่ 1-7)
วัสดุสาํ นักงาน (รายการที่ 1-7)
เสนอราคา
ราคา 1. รานพัฒนากิจ
1. รานพัฒนากิจ
ต่ําสุด
2. บริษัท ออฟฟศ ไดเรคท จํากัด
วัสดุสาํ นักงาน (รายการที่ 8-11)
วัสดุคอมพิวเตอร (รายการที่ 8-11)
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส จํากัด
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 37,396.50 บาท
2. บริษัท เท็น พลัส ไนน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ 2558
ประจําเดือน ธันวาคม 2557
ลําดับ
ที่
14
15

16
17
18

วงเงิน วิธซี อื้ /
งบประมาณ จาง

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจาง

ฝพด. 1062/2557
11/12/2557
ฝพด. 1063/2557
12/12/2557

รายงานการขอเชาบริการเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี)
ประจําเดือน ธันวาคม 2557
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวารสารขวัญเรือน
ประจําปงบประมาณ 2558

2,418.38

ฝพด. 1064/2557
12/12/2557
ฝพด. 1065/2557
12/12/2557
ฝพด. 1078/2557
16/12/2557

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ

6,380.00

รายงานขออนุมัติจางถายภาพประกอบการ
จัดทํารายงานประจําป 2557 ของ สศช.
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

58,500.00

1,680.00

10,952.52

19

ฝพด.1079/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2,942.50

20

ฝพด. 1095/2557 รายงานการขออนุมัติจางซอมอุปกรณระบบ
22/12/2557 จัดการเวลามาตรฐาน (NTP Server)

58,850.00

21

ฝพด. 1104/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
24/12/2557 จํานวน 1 รายการ

1,926.00

ผูเสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ ดรบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

ตกลง 1. บริษัท ทรูวิชั่น กรุป จํากัด
ราคา
ตกลง 1. บริษัท ศรีสยามการพิมพ จํากัด
ราคา

1. บริษัท ทรูวิชั่น กรุป จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,418.38 บาท
1. บริษัท ศรีสยามการพิมพ จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,680.00 บาท

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัดรมโพธิ์ทองเฟอรนิเจอร
1. คุณวิเชาว อภิรกั ษภูวดล
2. หางหุนสวนจํากัด กริกพริก
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2. บริษัท อัพอินเตอรเวลธ จํากัด

1. บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 6,380.00 บาท
1. คุณวิเชาว อภิรกั ษภูวดล
รวมเงินทัง้ สิน้ 58,500.00 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 10,952.52 บาท

เสนอราคา
ต่ําสุด
เสนอราคา
ต่ําสุด
เสนอราคา
ต่ําสุด

1. รานพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุป จํากัด
1. บริษัท วัน คอนซัลติ้ง จํากัด
2. บริษัท ดาตาโปรคอมพิวเตอรซสิ เต็มส
จํากัด
3. บริษัท เจสทอลท อินเตอรซิสท (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ตกลง 1. รานพัฒนากิจ
ราคา 2. บริษัท ออฟฟศ ไดเรคท จํากัด

1. รานพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,942.50 บาท
1. บริษัท วัน คอนซัลติ้ง จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 58,850.00 บาท

เสนอราคา
ต่ําสุด
เสนอราคา
ต่ําสุด

1. รานพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,926.00 บาท

เสนอราคา
ต่ําสุด

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

เปนผูใหบริการ
โดยตรง
เปนผูจําหนาย
เอกสารดังกลาว
ใหสํานักงานฯ

สรุปผลจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ 2558
ประจําเดือน ธันวาคม 2557
ลําดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจาง

วงเงิน วิธซี อื้ /
งบประมาณ จาง

22

ฝพด. 1105/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและ
24/12/2557 วัสดุสาํ นักงาน จํานวน 3 รายการ

7,677.25

23

ฝพด. 1113/2557 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวารสาร Forbes
25/12/2557 Thailand และวารสารประดิดประดอย

2,350.00

24

ฝพด. 1114/2557
25 /12/2557
ฝพด. 1110/2557
25/12/2557

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อตูทําน้ําเย็นตอทอ
ประปา 4 กอก
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและ
วัสดุสาํ นักงาน จํานวน 4 รายการ

20,865.00

ฝพด.
1114.1/2557
25/12/2557
ฝพด. 1116/2557
29/12/2557

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อชุดภาชนะอาหาร
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ของหองอาหาร สศช.
รายงานการขออนุมัติจางพิมพหนังสือรายได
ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบ
ปริมาณลูกโซ

25

26
27

30,222.15

78,909.60
76,505.00

ผูเสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ตกลง วัสดุคอมพิวเตอร (รายการที่ 1)
ราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2. บริษัท อัพอินเตอรเวลธ จํากัด
วัสดุสาํ นักงาน (รายการที่ 2-3)
1. รานเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. รานเอเชียสเตชั่นเนอรี่
ตกลง 1. บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่นแนล มีเดีย
ราคา
จํากัด
2. บริษัท แมบาน จํากัด
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผูไ ดรบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

วัสดุคอมพิวเตอร (รายการที่ 1)
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
วัสดุสาํ นักงาน (รายการที่ 2-3)
1. รานเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 7,677.25 บาท

เสนอราคา
ต่ําสุด

1. บริษัท โพสต อินเตอรเนชั่น
แนล มีเดีย จํากัด
2. บริษัท แมบาน จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,350.00 บาท
1. บริษัท อุเทนเครื่องเย็น จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,865.00 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
วัสดุสาํ นักงาน (รายการที่ 3-4)
1. รานพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 30,222.15 บาท

เปนผูขาย
วารสารให
สํานักงานฯ

1. บริษัท อุเทนเครื่องเย็น จํากัด
2. บริษัท เจ เอส สแตนเลส จํากัด
วัสดุคอมพิวเตอร (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2. บริษัท อัพอินเตอรเวลธ จํากัด
วัสดุสาํ นักงาน (รายการที่ 3-4)
1. รานพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุป จํากัด
ตกลง 1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด(มหาชน) 1. บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร
ราคา 2. บริษัท บนโตะ จํากัด
จํากัด(มหาชน)
รวมเงินทัง้ สิน้ 78,909.60 บาท
ตกลง 1. บริษัท ดูมายเบส จํากัด
1. บริษัท ดูมายเบส จํากัด
ราคา 2. บริษัท เอ เอส พี ไฮเทค พริ้นแอนด
รวมเงินทัง้ สิน้ 76,505.00 บาท
กราฟฟค จํากัด
3. บริษัท เอส วี เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด

เสนอราคา
ต่ําสุด
เสนอราคา
ต่ําสุด

เสนอราคา
ต่ําสุด
เสนอราคา
ต่ําสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ 2558
ประจําเดือน ธันวาคม 2557
ลําดับ
ที่
28

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจาง

ฝพด. 1120/2557 รายงานการขออนุมัติจางทําปายชือ่ หนาหอง
30/12/2557 ผูบริหาร

วงเงิน วิธซี อื้ /
งบประมาณ จาง
12,480.00

ผูเสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ตกลง 1. บริษัท จเณศ เวิลด วิชั่น จํากัด
ราคา 2. บริษัท อะเบาท ซายน จํากัด

ผูไ ดรบั การคัดเลือกและราคา
1. บริษัท จเณศ เวิลด วิชั่น
จํากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 12,840.00 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคา
ต่ําสุด

