สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
ลาดับ
ที่
1
2
3

4
5

6

เลขที่
ฝพด.1017/2557
4/10/2557
ฝพด. 1023/2557
4/10/2557

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
จานวน 10 รายการ
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
สศช. 601-513/2549

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
1,160.95
3,800.00

ฝพด. 1028/2557 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร
4/10/2557 ปรับอากาศสาหรับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
สายงานสนับสนุน

126,000.00

ฝพด.1022/2557
4/10/2557
ฝพด. 1029/2557
4/10/2557

31,297.50

รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2557
รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสาร “ภาวะ
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 และแนวโน้ม
ปี 2557-2558”

ฝพด. 1038/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อ Hard Disk
6/10/2557 คอมพิวเตอร์ Noterbook

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโต้เซอร์วสิ

วิธีพิเศษ 1. บริษัท มัลติพลัส แทรเวิล จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 59,500.-บาท
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,800.-บาท
1. บจก. มัลติพลัส แทรเวิล

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

รวมเงินทัง้ สิน้ 126,000.-บาท

53,500.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1.
2.
1.
2.

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

1. บจก. บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
รวมเงินทัง้ สิน้ 126,000.-บาท
1. บจก. บี.ซี.เพรส (บุญชิน)

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

รวมเงินทัง้ สิน้ 53,500.-บาท
2,247.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด

เสนอราคาต่าสุด

รวมเงินทัง้ สิน้ 53,500.-บาท
7

ฝพด. 1039/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
6/10/2557 จานวน 2 รายการ

16,801.14

ตกลง
ราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 16,801.14 บาท

เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
ลาดับ
ที่
8

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ฝพด.1036/2557 รายงานขออนุมัติจ้างย้ายสายไฟฟ้าแรงต่า
6/11/2557 อาคาร 1

86,670.00
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ฝพด.1043/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และ
10/11/2557 วัสดุสานักงาน ใช้ในราชการ

3,663.68
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ฝพด.1028/2557 รายงานผลการพิจารณการจ้างเหมารถตู้
4/11/2557 โดยสารปรับอากาศสาหรับโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน
ฝพด. 1049/2557 รายงานการขอเช่าบริการเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี)
11/11/2557 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2557

126,000.00

2,500.90

ตกลง
ราคา

1. บริษัท ทรู วิชั่น จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จากัด

ฝพด. 1045/2557
12/11/2557
ฝพด. 1052/2557
12/11/2557
ฝพด. 1053/2557
12/11/2557

82,135.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท ไซเบอร์ ไดร์ฟ คอมพิวเตอร์ จากัด
1. Magazines International (Thailand)
Co.,Ltd.
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12
13
14

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงานและ
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง Printer
สศช. 712-1799(08)/2549
รายงานการขออนุมัติซื้อวารสารต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ

22,769.60
19,208.00

ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ตกลง
ราคา

1. บริษัท ซินแทกซ์ เจเนอรัล กรุ๊ป จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซด์ไลน์ วิศวกรรม
(2002)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ทีเอ็น กรุ๊ป จากัด

วิธีพิเศษ บริษัท มัลติพลัส แทรเวิล จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
1. บริษัท ซินแทกซ์ เจเนอรัล
กรุ๊ป จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 86,670.00 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,663.68 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

1. บจก. มัลติพลัส แทรเวิล

ให้บริการที่ดีและ
การทางานมุ่ง
รวมเงินทัง้ สิน้ 126,000.00 บาท
ผลสัมฤทธิ์
1. บจก. ทรู วิชั่น (มหาชน)
เสนอราคาต่าสุด
2. บจก. ทรู วิชั่น กรุ๊ป
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,500.90 บาท
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 82,135.00 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 22,769.60 บาท
1. Magazines International
(Thailand) Co.,Ltd.
รวมเงินทัง้ สิน้ 19,208.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้ขายวารสาร
ให้กับสานักงานฯ

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
ลาดับ
ที่
15

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 1061/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
12/11/2557 จานวน 4 รายการ

31,098.48

ตกลง
ราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
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ฝพด. 1064/2557
13/11/2557
ฝพด. 1070/2557
12/11/2557
ฝพด. 1087/2557
19/11/2557
ฝพด. 1091/2557
20/11/2557
ฝพด. 1097/2557
20/11/2557

8,174.80

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัส ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
1. บริษัท ส.วินโด้ผ้าม่าน จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ลูกโซ่
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,174.80 บาท
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,466.80 บาท
1. บริษัท ส.วินโด้ผ้าม่าน จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 48,738.50 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,259.84 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 11,235.00 บาท

19
20
21

3,466.80
48,738.50
2,259.84
11,235.00

ตกลง
ราคา

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

16

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อรถเข็นสาหรับขน
เอกสาร (ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์)
รายงานขออนุมัติจ้างทาม่านม้วนและ
สติ๊กเกอร์ฝ้า พร้อมติดตั้ง อาคาร 5 และ 6
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมฯ
จานวน 6 รายการ

43,756.58

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
เป็นเงิน 39,604.98 บาท
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
เป็นเงิน 4,151.60 บาท
รวมเงินทัง้ สิน้ 19,208.00 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 31,098.48 บาท
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ฝพด. 1060/2557 รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
12/11/2557 และวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

เหตุผลที่
คัดเลือก

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2557
ลาดับ
ที่
22

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ฝพด. 1098/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่สาหรับซ่อม 30,923.00
20/11/2557 ลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ KONE (อาคาร 4)
สศช. 733-8/2546 และ สศช. 733-9/2546
ฝพด. 1102/2557 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ 1,500.00
24/11/2557 สศช. 601-618/2551

ตกลง
ราคา

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วิสจากัด

ตกลง
ราคา

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค.ออโต้เซอร์วสิ
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ฝพด. 1103/2557 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
24/11/2557 จานวน 12 รายการ

15,119.10

ตกลง
ราคา
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ฝพด. 1009/2557 รายงานขออนุมัติจ้างทาของทีร่ ะลึกสาหรับ
21/11/2557 ผู้นาประเทศ นายกรัฐมนตรี

28,890.00

ตกลง
ราคา
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ฝพด. 1100/2557 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้
24/11/2557 โดยสารปรับอากาศสาหรับโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ” ให้แก่พนักงาน
ราชการ สศช.

96,000.00

ตกลง
ราคา

วัสดุสานักงาน (รายการที่ 1-11)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 12)
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัส ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
1. บริษัท ทรงสมัยโชคชัย 4 จากัด
2. คุณเล็ก ของทีร่ ะลึกสาหรับผู้นาประเทศ
นายกรัฐมนตรี
3. บริษัท สูททรงไท จากัด
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด คุณอาทร ทราเวล
แอนด์ ทรานสปอร์ต
2. บริษัท มัลติพลัส แทรเวล จากัด
3. บริษัท ไนน์ทมี ออแกไนเซอร์ จากัด
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ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 30,923.00 บาท
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 1,500.00 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
เสนอราคา
ต่าสุด

วัสดุสานักงาน (รายการที่ 1-11)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 12)
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 15,119.10 บาท

เสนอราคา
ต่าสุด

1. บริษัท ทรงสมัยโชคชัย 4 จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 28,890.00 บาท

เสนอราคา
ต่าสุด

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด คุณอาทร
ทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต
รวมเงินทัง้ สิน้ 96,000.00 บาท

เสนอราคา
ต่าสุด

