สรุปผลจัดซือ้ จัดจางประจําปงบประมาณ 2555
ประจําเดือน พฤษภาคม 2555
โดยวิธีตกลงราคา
ลําดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1.

404/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
1/05/55 และวัสดุสํานักงานใช้ในราชการ

2.

405/55
2/05/55

3.

407/55
3/05/55

4.

408/55
3/05/55
416/55
4/05/55

5.
6.
7.

415/55
4/05/55
409/55
3/05/55

วงเงิน
วิธีซื้อ/จ้าง
งบประมาณ

12,785.-

ผู้เสนอราคา/
ราคาที่เสนอ

ตกลงราคา รายการที่ 1-6
บ.สหธุรกิจ จก./5,392.80
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
5,649.60
รายการที่ 7-11
ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/12,785.ร้านชัชพล/14,958.60
ขออนุมัตจิ ้างซ่อมเครื่อง ปริ้นเตอร์ 18,896.20 ตกลงราคา บริษัท พีซี.เทค เซอร์วิส จํากัด/18,896.20
ยี่ห้อ HP LaserJet ๙๐๕๐ dn
บริษัท ไซเบอร์ ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ จํากัด/
22,256.ขออนุมัตจิ ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
4,237.20 ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จํากัด/4,237.20
เลเซอร์
บริษัท ไซเบอร์ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ จํากัด/
5,082.50
ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุสํานักงานใช้ใน 2,835.50 ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ/2,835.50
ราชการ
บริษัท ซี.ที.ที.อ็น กรุ๊ป จํากัด/3,226.05
ขออนุมัตจิ ้างซ่อมเครื่อง PRINTER 3,049.50 ตกลงราคา บริษัท พีซี.เทค เซอร์วิส จํากัด/3,049.50
หรัสครุภัณฑ์ 712-1712(08)/2549
บริษัท ไซเบอร์ ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ จํากัด/
4,087.40
ขออนุมัตจิ ้างซ่อมเครื่องตอบรับ
8,025.- ตกลงราคา บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํากัด/8,025.โทรศัพท์อัตโนมัติของสํานักงานฯ
ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ 3,997.52 ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./3,997.52
ในราชการ
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
4,173.-

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือก

รายการที่ 1-6
บ.สหธุรกิจ จก./5,392.80
รายการที่ 7-11
ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/12,785.-

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท พีซี.เทค เซอร์วิส จํากัด/18,896.20

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จํากัด/4,237.20

เสนอราคาต่าํ สุด

ร้านพัฒนากิจ/2,835.50

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท พีซี.เทค เซอร์วิส จํากัด/3,049.50

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํากัด/8,025.- เป็นผูแ้ ทนจําหน่ายและรับ
ซ่อมโดยเฉพาะ
บ.สหธุรกิจ จก./3,997.52
เสนอราคาต่าํ สุด

8.

417/55 รายงานขออนุมตั ิจ้างทําตรายาง
310.30 ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ/310.30
4/05/55
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จํากัด/374.50
9. 432/55 ขออนุมัตจิ ้างซ่อมเครื่อง ปริ้นเตอร์ 18,896.20 ตกลงราคา บริษัท พีซี.เทค เซอร์วิส จํากัด/18,896.20
10/05/55 ยี่ห้อ HP LASERJET ๙๐๕๐ DN
บริษัท ไซเบอร์ ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์ จํากัด/
22,256.10. 435/55 ซื้อเครื่องโทรศัพท์เพื่อเข้าคลังพัสดุ 24,610.- ตกลงราคา บริษัท ล็อกซ์ ไวร์เลส จํากัด/24,610.11/05/55 โดยวิธีตกลงราคา
11. 397/55 ขออนุมัตจิ ้างซ่อมเก้าอี้สํานักงาน
5,350.- ตกลงราคา บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์
30/04/55
จํากัด/5,350.ร้าน fixchair/6,800.12. 450/55 ขออนุมัตใิ ห้ดําเนินการเช่าบริการ 2,500.90 ตกลงราคา บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)/
14/05/55 เคเบิ้ลทีวี (ยูบีซี) ประจําเดือน
2,500.90
พฤษภาคม ๒๕๕๕
13. 451/55 ขอจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับ 57,000.- ตกลงราคา หจก.ธนัชวิชญ์ แทรเวล/57,000.14/05/55 อากาศ
บริษัท พรทิพย์ แทรเวล จํากัด/64,000.14. 441/55 ขออนุมัติจัดซื้อเก้าอี้ประชุม
10,593.- ตกลงราคา บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จํากัด/10,593.14/05/55 สําหรับห้องประชุมสํานัก
ร้าน ส.สากลพาณิชย์/11,170.80
ประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
15. 448/55 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือบัญชี
29,960.- ตกลงราคา บริษัท บี.ซี.เพรส(บุญชิน) จํากัด/29,960.14/05/55 เศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย
หจก. กราฟฟิตี้ สตูดโิ อ/34,240.ปี 2549-2553
16. 465/55 ขออนุมัติซอื้ วารสาร อ.ส.ท.
855.ตกลงราคา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/855.16/05/55 ประจําปีงบประมาณ 2555

ร้านพัฒนากิจ/310.30

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท พีซี.เทค เซอร์วิส จํากัด/18,896.20

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท ล็อกซ์ ไวร์เลส จํากัด/24,610.-

เป็นผูแ้ ทนจําหน่ายโดยเฉพาะ

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์
จํากัด/5,350.-

เสนอราคาต่าํ สุด

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

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

หจก.ธนัชวิชญ์ แทรเวล/57,000.-

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จํากัด/10,593.-

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท บี.ซี.เพรส(บุญชิน) จํากัด/29,960.-

เสนอราคาต่าํ สุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/855.-

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

17.

466/55 ขออนุมัติซอื้ วารสารและ
16/05/55 หนังสือพิมพ์สําหรับผู้บริหาร
และห้องสมุดสุริยานุวัตร
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๕

4,570.-

ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จํากัด/
4,570.-

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จํากัด/
4,570.-

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

18.

453/55 ขออนุมัตจิ ัดซื้อข้อมูล Direction
14/05/55 of Trade Statistics ( DOT)

11,625.-

ตกลงราคา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)/
11,625.-

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)/
11,625.-

เป็นผู้จดั ทําและจําหน่าย
เพียงรายเดียว

19.

471/55 ขออนุมัติซอื้ อะไหล่สําหรับซ่อม
5,136.24/05/55 ลิฟท์โดยสารยี่หอ้ มิตซูบิชิ อาคาร
หอประชุมสุริยานุวัตร
จังหวัดนนทบุรี
20. 496/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ 84,530.24/05/55 เพื่อเข้าคลังพัสดุ
21. 501/55 ขออนุมัตจิ ัดซือ้ ครุภัณฑ์ต่ํากว่า
6,280.25/05/55 เกณฑ์ ใช้ในราชการ
22. 361/55 รายงานขอจ้างทําซีดีหนังสือของ
8,000.สํานักงานฯ
23.

516/55
30/05/55
24. 506/55
29/05/55

ขออนุมัตจิ ัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ 83,888.ในราชการ
ขออนุมัตจิ ้างจัดทํากระเป๋าใส่
38,520.เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
25. 518/55 ขออนุมัติซอื้ อะไหล่สําหรับเครื่อง
5,080.30/05/55 กรองน้ํา รหัส สศช.712-17/2539

ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเวเตอร์(ประเทศไทย)
จํากัด/5,136.-

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเวเตอร์(ประเทศไทย)
จํากัด/5,136.-

เป็นผู้ที่จําหน่ายและ
ให้บริการบํารุงรักษาลิฟท์
โดยสารดังกล่าวโดยฉพาะ

ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด/84,530.-

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด/84,530.-

เป็นผูแ้ ทนจําหน่ายโดยตรง

ตกลงราคา ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/6,280.ร้านพัฒนากิจ/6,473.50
ตกลงราคา บริษัท ออนป้า จํากัด/8,000.ร้านเอ็ม เอส ออลมีเดีย เซอร์วิส/8,560.บริษัท มีเดีย วัลเลย์ จํากัด/10,165.ตกลงราคา บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/83,888.บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จํากัด/86,413.20
ตกลงราคา ร้านโสภณาภัณฑ์/38,520.ห้างสตางค์ โปรดักส์/41,730.-

ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่/6,280.-

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท ออนป้า จํากัด/8,000.-

เสนอราคาต่าํ สุด

บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/83,888.-

เสนอราคาต่าํ สุด

ร้านโสภณาภัณฑ์/38,520.-

เสนอราคาต่าํ สุด

ตกลงราคา บริษัท โกลบอลเวย์ จํากัด/5,080.-

บริษัท โกลบอลเวย์ จํากัด/5,080.-

เป็นผู้จําหน่ายอะไหล่เครื่อง
กรองน้ําโดยเฉพาะ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555
ประจําเดือน พฤษภาคม 2555
โดยวิธพี ิเศษ
ลําดับ
ที่
1

อนุมัติ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

460/55 ขออนุมัติซอื้ ข้อมูล CELX GLOBAL
15/05/55 DATABASE โดยวิธีพิเศษ

วงเงิน
งบประมาณ
421,000.-

วิธซี ื้อ/
จ้าง
พิเศษ

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
บริษัท CELC Data Company Limited
/421,000.-

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
บริษัท CELC Data Company
Limited /421,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก
ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ โดยมี
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ ๑
กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่
๓๑ มกราคม 2556

