สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555
ประจําเดือน มีนาคม 2555
โดยวิธีตกลงราคา
ลําดับ
ที่
1.

2.
3.
4.
5.

6.

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมา วิธซี ื้อ/จ้าง
ณ

196/55 ซื้อวารสาร Bloomberg
1,100.1/03/55 Businessweek Thailand
สําหรับใช้ประจําที่ห้องสมุดสุรยิ า
นุวัตร ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๕
201/55 จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
4,640.2/03/55 สําหรับผูบ้ ริหารและห้องสมุด
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕
210/55 ขออนุมัติซอื้ อะไหล่สําหรับซ่อม
39,376.5/03/55 ลิฟท์โดยสารยี่หอ้ KONE (อาคาร
๔)
225/55 ขอเช่าบริการเคเบิ้ลทีวี (ยูบีซ)ี 2,500.90
9/03/55 ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๕
227/55 ขออนุมตั ิจ้างพิมพ์หนังสือ
9/03/55 “คู่มอื การปฏิบัติตามข้อบังคับ

35,600.-

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา White Knight Media Co.,Ltd

White Knight Media Co.,Ltd

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จํากัด

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จํากัด

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

ตกลงราคา บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
จํากัด/39,376.-

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
จํากัด/39,376.-

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

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

เป็นผู้จําหน่ายและให้บริการ
บํารุงรักษาลิฟท์โดยสาร
โดยเฉพาะ
เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

ตกลงราคา บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด/35,600.ห้างหุ้นส่วนจํากัด เลย์ โปรเซส/39,376.โกลด์ ฟิกเกอร์/38,520.-

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด/35,600.-

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศช.
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน”
244/55 ขออนุมตั ิจ้างซ่อม
1,551.50 ตกลงราคา บ.เกษมสิทธิ์ 9999 จก./1,551.50
บ.เกษมสิทธิ์ 9999 จก./1,551.50
13/03/55 เครื่องปรับอากาศ ห้อง รศช.
บ.เกียรติดุจเพชร จก./1,819.หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง/1,819.เพ็ญจา และห้อง ผอ.สศม.

เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับ
ที่
7.

8.
9.

10.

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

238/55 ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุ
12/03/55 คอมพิวเตอร์
239/55
12/03/55
249/55
14/03/55

วงเงิน
งบประมา วิธซี ื้อ/จ้าง
ณ
4,922.-

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./4,922.-

26,750.- ตกลงราคา
ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุ
คอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน
ขออนุมตั ิจดั ซือ้ ผงหมึกเครื่อง 45,939.38 ตกลงราคา
ปริ้นเตอร์และวัสดุสํานักงานใช้
ในราชการ จํานวน 7 รายการ

252/55 ขออนุมตั ิจดั ซือ้ ผงหมึกเครื่อง 17,816.57 ตกลงราคา
16/03/55 ปริ้นเตอร์และวัสดุสํานักงานใช้

ในราชการ

11.

255/55 ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุงานบ้าน
16/03/55 งานครัว

1,155.60 ตกลงราคา

12.

266/55 ซื้อวารสารเนชั่นสุดสัปดาห์
20/03/55 สําหรับห้องสมุดสุริยานุวตั ร
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

2,080.-

ตกลงราคา

บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
5,029.บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/26,750.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด/27,081.70
รายการที่ 1-5
บ.สหธุรกิจ จก./45,939.38
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
47,062.88
รายการที่ 6
บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จํากัด/
16,906.รายการที่ 7
ร้านพัฒนากิจ/620.60
บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จก./684.80
รายการที่ 1-2
บ.สหธุรกิจ จก./17,575.82
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
17,907.52
รายการที่ 3
ร้านพัฒนากิจ/240.75
บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จก./272.85
ร้านพัฒนากิจ/1,155.60
บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จก./1,219.80
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด/2,080.-

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

บ.สหธุรกิจ จก./4,922.-

เสนอราคาต่ําสุด

บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จํากัด/26,750.-

เสนอราคาต่ําสุด

รายการที่ 1-5
บ.สหธุรกิจ จก./45,939.38
รายการที่ 6
บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จํากัด/
16,906.รายการที่ 7
ร้านพัฒนากิจ/620.60

รายการที่ 1-5และ7
เสนอราคาต่ําสุด
รายการที่ 6
เนื่องจากเป็นผูแ้ ทน
จําหน่ายโดยตรง

รายการที่ 1-2
บ.สหธุรกิจ จก./17,575.82
รายการที่ 3
ร้านพัฒนากิจ/240.75

เสนอราคาต่ําสุด

ร้านพัฒนากิจ/1,155.60

เสนอราคาต่ําสุด

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด/2,080.-

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

วงเงิน
ผู้เสนอราคา/
เลขที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมา วิธซี ื้อ/จ้าง
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
ราคาทีเ่ สนอ
ณ
13. 270/55 ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์
4,555.- ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕) จํากัด/ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (๒๕๒๕)
21/03/55 สําหรับผู้บริหาร และห้องสมุด
4,555.จํากัด/4,555.สุริยานุวัตร ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ลําดับ
ที่

เป็นผู้จําหน่ายและบอกรับ
วารสารโดยเป็นสมาชิกก่อน

14.

279/55 ขออนุมตั ิจ้างเครื่อง Printer
7,586.30 ตกลงราคา บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จํากัด/
22/03/55 Ricoh หมายเลจครุภัณฑ์ สศช.
7,586.30
712/1223(08)/2548

15.

275/55 ขออนุมตั ิจ้างเหมาบริการ
21/03/55 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 288 เครื่อง
(ปีงบประมาณ 2555)

16.

283/55 ขออนุมตั ซิ ื้ออะไหล่สําหรับซ่อม 37,450.- ตกลงราคา บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
23/03/55 ลิฟท์โดยสารยี่ห้อ KONE
เซอร์วสิ จํากัด /37,450.อาคาร 4 ด้านซ้าย

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วสิ จํากัด /37,450.-

เนื่องจากเป็นผูใ้ ห้บริการ
บํารุงรักษาลิฟท์โดยสาร
ดังกล่าว

17.

287/55 ขออนุมตั ิจ้างซ่อม
26/03/55 เครื่องโทรสาร

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทย
แลนด์)จํากัด /716.90

18.

290/55
27/03/55
291/55
27/03/55

เนื่องจากเป็นศูนย์ซอ่ ม
เครือ่ งโทรสารยีห่ ้อ
แคนนอนโดยเฉพาะ
เสนอราคาต่ําสุด

19.

บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)จํากัด/
7,586.30

เหตุผลที่คัดเลือก

85,976.64 ตกลงราคา ร้านธารทิพย์การช่าง/85,976.64
ร้านธารทิพย์การช่าง/85,976.64
บริษัท เกษมสิทธิ์ 9999 จํากัด/99,927.30
บริษัท นิวตั้นนครินทร์ จํากัด/184,896.-

716.90

ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทย
แลนด์)จํากัด /716.90

ขออนุมตั ิจดั ซือ้ ผงหมึกเครื่อง 1,969.87 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด/1,969.87
ปริ้นเตอร์ใช้ในราชการ
บริษัท ตากอรุณสิน จํากัด/2,535.90
ขออนุมตั ิจ้างทําแฟ้มกระเป๋า 2 53,880.- ตกลงราคา บริษัท 21 เซ็นจูรี่/53,880.ข้างใส่เอกสาร
หจก.เลย์ โปรเซส/56,000.บริษัท โกลด์ ฟิกเกอร์ จํากัด/
58,835.04

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด/1,969.87
บริษัท 21 เซ็นจูรี่/53,880.-

เนื่องจากเป็นผูแ้ ทน
จําหน่ายและให้บริการซ่อม
โดยเฉพาะ
เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคาต่ําสุด

ลําดับ
ที่
20.

21.
22.

23.
24.

วงเงิน
ผู้เสนอราคา/
เลขที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมา วิธีซื้อ/จ้าง
ราคาทีเ่ สนอ
ณ
289/55 ขออนุมตั ิจดั ซือ้ วัสดุสํานักงาน 18,653.31 ตกลงราคา รายการที่ 1-5
ร้านพัฒนากิจ/5,810.10
26/03/55 และผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ใช้
บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จก./6,687.50
ในราชการ
รายการที่ 6-7
บ.สหธุรกิจ จก./12,843.21
บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
13,132.11
293/55
27/03/55
297/55
28/03/55
299/55
28/03/55
300/55
29/03/55

ขออนุมตั ซิ ื้อวัสดุสํานักงานใช้
ในราชการ
ขออนุมตั ิจ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์
เลเซอร์

5,600.-

ตกลงราคา ร้านเอนกสเตชัน่ เนอรี่/5,600.ร้านพัฒนากิจ/6,420.4,237.20 ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จํากัด/
4,237.20
บริษัท เทค อินเตอร์ เทรดดิง้ จํากัด/
5,467.70
ขอจ้างซ่อมแซมท่อประปาและ 4,500.- ตกลงราคา นายสังเวียน เชาวลิต/4,500.นางสาวสุภาวดี เสมพูล/8,000.ฝ้าห้องน้ําชาย อาคาร 4 ชั้น 4
ขออนุมตั ิจดั ซือ้ เครือ่ งพิมพ์
40,553.- ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จก./40,553.บ.โกลด์-ไวส อินเตอร์เนชั่นแนล จก./
เลเซอร์
43,763.-

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

รายการที่ 1-5
ร้านพัฒนากิจ/5,810.10
รายการที่ 6-7
บ.สหธุรกิจ จก./12,843.21

เสนอราคาต่ําสุด

ร้านเอนกสเตชัน่ เนอรี่/5,600.-

เสนอราคาต่ําสุด

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

เสนอราคาต่ําสุด

นายสังเวียน เชาวลิต/4,500.-

เสนอราคาต่ําสุด

บ.สหธุรกิจ จก./40,553.-

เสนอราคาต่ําสุด

