สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555
ประจําเดือน มิถุนายน 2555
โดยวิธตี กลงราคา
ลําดับ
ที่
1.
2.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

532/55 ขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์
5/06/55 โพสต์ทเู ดย์ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕
545/55 ขออนุมัตจิ ้างทําปกและเข้าเล่ม
8/06/55 หนังสือแผนแม่บทระบบรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สศช. พ.ศ. 2555-2556
และแผนปฏิบัตกิ ารระบบรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สศช. 2555

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา/
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

3,500.-

ตกลงราคา บริษทั โพสต์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)/
3,500.-

บริษทั โพสต์พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)/
3,500.-

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

5,350.-

ตกลงราคา บริษทั 21 เซ็นจูรี่ จํากัด/5,350.หจก. เลย์ โปรเซส/5,600.-

บริษทั 21 เซ็นจูรี่ จํากัด/5,350.-

เสนอราคาต่าํ สุด

ตกลงราคา ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/750.ร้านชัชพล/800.-

ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/750.-

เสนอราคาต่าํ สุด

3.

549/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ใช้
12/06/55 ในราชการ

750.-

4.

556/55 รายงานขออนุมตั ิจ้างซ่อม
12/06/55 เครือ่ งปรับอากาศ ปชส.และสพข.
รวม 2 เครือ่ ง

8,217.60

ตกลงราคา บริษทั เกษมสิทธ์ 9999 จํากัด/8,217.60
หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริง่ /
6,062.90
บริษทั เกียรดุจเพชร จํากัด/9,608.60

บริษทั เกษมสิทธ์ 9999 จํากัด/8,217.60

เสนอราคาต่าํ สุด

5.

557/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
12/06/55 ใช้ในราชการ

1,990.20

บ.สหธุรกิจ จก./1,990.20

เสนอราคาต่าํ สุด

6.

560/55 ขอเช่าบริการเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี)
13/06/55 ประจําเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๕

2,500.90

ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./1,990.20
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
2,247.ตกลงราคา บริษทั ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)/
2,500.90

บริษทั ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)/
2,500.90

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

ลําดับ
ที่
7.
8.

9.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

558/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
12/06/55 เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธตี กลง
ราคา
561/55 ดําเนินการจัดซื้อวารสาร รีด
13/06/55 เดอร์ส ไดเจสท์ สําหรับ
ห้องสมุดสุรยิ านุวัตร ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕
565/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ใช้
14/06/55 ในราชการ

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้าง
งบประมาณ
71,723.17
996.-

ผู้เสนอราคา/
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./71,723.17
บ.สหธุรกิจ จก./71,723.17
เสนอราคาต่าํ สุด
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
72,991.12
ตกลงราคา บริษทั รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) บริษทั รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
จํากัด/996.จํากัด/996.วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

11,850.-

ตกลงราคา ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/11,850.ร้านชัชพล/13,225.20

ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/11,850.-

เสนอราคาต่าํ สุด

10.

566/55 ขออนุมัติซอื้ วัสดุสําหรับซ่อม
14/06/55 เครือ่ งถ่ายเอกสาร หมายเลข
ครุภัณฑ์ สศช. 503-79/2551

6,206.-

ตกลงราคา บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
จํากัด/6,206.-

บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
จํากัด/6,206.-

11.

567/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ใช้
14/06/55 ในราชการ

2,284.45

ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ/2,284.45
บริษทั ซี.ที.ที.อ็น กรุ๊ป จํากัด/2,653.60

ร้านพัฒนากิจ/2,284.45

เสนอราคาต่าํ สุด

12.

569/55 รายงานการขออนุมัติจ้างทําตรา
15/06/55 ยาง

1,321.45

ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ/1,321.45
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จํากัด/1,647.80

ร้านพัฒนากิจ/1,321.45

เสนอราคาต่าํ สุด

13.

573/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
18/06/55 ใช้ในราชการ

6,814.83

ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./6,814.83
บ.สหธุรกิจ จก./6,814.83
บ.โกลด์ -ไวส อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จก./
7,089.82

เสนอราคาต่าํ สุด

14.

576/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
18/06/55 ใช้ในราชการ

82,390.-

ตกลงราคา บริษทั ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/82,390.บริษทั ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/82,390.บริษทั ล็อกซเลย์ ไวร์เลส จํากัด/83,834.50

เสนอราคาต่าํ สุด

15.

577/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
18/06/55 ใช้ในราชการ

5,885.-

ตกลงราคา บริษทั ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/5,885.บริษทั เท็น พลัส ไนน์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด/
6,634.-

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษทั ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/5,885.-

เป็นศูนย์บริการซ่อมแซม
เครือ่ งถ่ายเอกสารยี่หอ้
แคนนอนโดยเฉพาะ

ลําดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้าง
งบประมาณ

16.

568/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
14/06/55 ใช้ในราชการ

18,129.01

17.

571/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ใช้
18/06/55 ในราชการ

33,951.10

18.

580/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
19/06/55 ใช้ในราชการ

19,276.05

19.

582/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
21/06/55 ใช้ในราชการ

22,964.34

20.

583/55 ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
21/06/55 สําหรับผู้บริหาร และห้องสมุด
สุริยานุวัตร ประจําเดือน
พฤษภาคม 2555
21. 591/55 ขออนุมัตจิ ้างเดินสาย CCTV
26/06/55 พร้อมเชือ่ มสายสัญญาณ CCTV
อาคาร 4 ชั้น 1
22. 592/55 ขอจ้างพิมพ์หนังสือยุทธศาสตร์
26/06/55 เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต
ประเทศ

ผู้เสนอราคา/
ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

บ.สหธุรกิจ จก./18,129.01

เสนอราคาต่าํ สุด

ร้านพัฒนากิจ/33,951.10

เสนอราคาต่าํ สุด

ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./19,276.05
บ.โกลด์ -ไวส อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จก./
20,519.39
ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./22,964.34
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
23,647.ตกลงราคา บริษทั รุง่ โรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จํากัด/
4,785.-

บ.สหธุรกิจ จก./19,276.05

เสนอราคาต่าํ สุด

บ.สหธุรกิจ จก./22,964.34

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษทั รุง่ โรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จํากัด/
4,785.-

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

3,210.-

ตกลงราคา บริษทั แอ็ดวานซ์ คอมม์ จํากัด/3,210.บริษทั แอ็ดวานซ์เน็ท จํากัด/4,280.-

บริษทั แอ็ดวานซ์ คอมม์ จํากัด/3,210.-

เสนอราคาต่าํ สุด

63,665.-

ตกลงราคา บริษทั ซีดี มีเดีย ไกด์ จํากัด/63,665.ศิริโรจน์การพิมพ์/66,875.-

บริษทั ซีดี มีเดีย ไกด์ จํากัด/63,665.-

เสนอราคาต่าํ สุด

4,785.-

ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./18,129.01
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
18,564.50
ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ/33,951.10
บริษทั ซี.ที.ที.อ็น กรุ๊ป จํากัด/38,908.41

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

23.

593/55 ขออนุมัติซอื้ อะไหล่สําหรับ
26/06/55 เครื่องกรองน้ํา (ครุภัณฑ์ต่ํากว่า
เกณฑ์)

2,500.-

ตกลงราคา บริษทั เธียรสุรตั น์ จํากัด/2,500.-

บริษทั เธียรสุรตั น์ จํากัด/2,500.-

24.

600/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุสํานักงาน ใช้
26/06/55 ในราชการ

3,210.-

ตกลงราคา ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/3,210.บริษัท เอื้อธนโชติ จํากัด/3,745.-

ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/3,210.-

เป็นอู้จาํ หน่ายและให้บริการ
บํารุงรักษาเครือ่ งกรองน้ํา
ยี่ห้อ SAFE รุ่น Power-5
โดยเฉพาะ
เสนอราคาต่าํ สุด

ลําดับ
ที่
25.

26.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธีซอื้ /จ้าง
งบประมาณ

605/55 ขออนุมัตเิ ช่าวงจรสื่อสารเชือ่ มโยง 86,250.28/06/55 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสํานัก
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4
สํานัก (สพน., สพอ., สพต., และ
สพก.)ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1
เดือน (วันที่ 1-31กรกฎาคม 2555)

607/55 ขออนุมัตจิ ้างซ่อม
4,922.29/06/55 เครือ่ งปรับอากาศ หสส.และ สปผ.
รวมจํานวน 5 เครื่อง
27. 608/55 ขออนุมัตจิ ้างซ่อมลิฟต์ อาคาร 2 88,943.75
29/06/55 ของสํานักงานฯ

ผู้เสนอราคา/
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) /86,250.-

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) /86,250.-

ตกลงราคา ร้านธารทิพย์การช่าง/4,922.หจก. ผล สัม ฤทธิ์/7,811.-

ร้านธารทิพย์การช่าง/4,922.-

ตกลงราคา บริษทั ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส
จํากัด /88,943.75

บริษทั ทีแอล เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส
จํากัด /88,943.75

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นผู้เช่ารายเดิมและ
สํานักงานฯ มีความ
จําเป็นต้องเช่าวงจรสือ่ สารฯ
ให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง

เสนอราคาต่าํ สุด
เนื่องจากเป็นผู้ดแู ลซ่อม
บํารุงรักษาลิฟต์โดยเฉพาะ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555
ประจําเดือน มิถุนายน 2555
โดยวิธีกรณีพิเศษ
ลําดับที่
1

อนุมัติ

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

609/55 ขออนุมัตจิ ้างเก็บขยะมูลฝอยประจําปี 2555
29/06/55 (ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

วงเงิน
งบประมาณ
5,760.-

ผู้เสนอราคา/
ราคาที่เสนอ
กรณีพเิ ศษ สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย/
5,760.-

วิธีซอื้ /จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย/ จ้างตามระเบียบฯพัสดุ ข้อ
5,760.26 ที่กําหนดว่าเป็นการ
จ้างจากส่วนราชการ

