สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน กรกฎาคม 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

1.
2.

ฝพด. 544/2558
30/6/2558

3.

ฝพด. 591/2558
1/7/2558
ฝพด. 589/2558
30/6/2558

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฝพด. 599/2558
1/7/2558
ฝพด. 604/2558
2/7/2558
ฝพด. 603/2558
2/7/2558
ฝพด. 611/2558
3/7/2558

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
รายงานผลผลการจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์
เพื่อใช้ในการประกอบการประชุมระดม
ความเห็นระดับภาคปี 2558 ของ สศช.
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
Printer HP LaserJet 600 M603
สศช. 712-2493(08)/2556
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
Printer HP Compaq รุ่น Office jet 7210
สศช. 712-1260(08)/2548
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่
ซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 1 ของสานักงานฯ

ฝพด. 608/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
3/7/2558
คอมพิวเตอร์และวัสดุสานักงาน
จานวน 6 รายการ

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

149,000.00

พิเศษ

1. บริษัท อิมเมจ เมกเกอร์ มีเดีย
จากัด

18,832.00

ตกลง
ราคา

2,332.60

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โฟรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โฟรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วิส จากัด

2,760.60
13,171.70
18,125.80
6,420.00
9,630.00
43,672.77

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-5)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 6)
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านเอเชียสเตชั่นเนอรี่

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
1. บริษัท อิมเมจ เมกเกอร์ มีเดีย
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 149,000.00 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 18,832.00 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,332.60 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,760.60 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 13,171.70 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 18,125.80 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 6,420.00 บาท
1. บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 9,630.00 บาท
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 3-11)
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 43,672.77 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้ดูแลรักษา
ลิฟต์โดยเฉพาะ
เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน กรกฎาคม 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

10.

ฝพด. 621/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม Printer รหัส
7/7/2558
สศช. 712-1499(08)/2548

21,164.60

ตกลง
ราคา

11.

ฝพด. 616/2558
7/7/2558
ฝพด. 625/2558
8/7/2558

96,000.00

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายงานการขออนุมัติจ้างทากระเป๋าใส่
เอกสาร
รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาติดตั้ง
กระจกหน้าต่างอลูมิเนียมสาหรับช่อง
ระบายอากาศ อาคาร 1 ชั้น 3
ฝพด. 629/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
8/7/2558
จานวน 1 รายการ
ฝพด. 628/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงานฯ
8/7/2558
จานวน 5 รายการ
ฝพด. 632/2558 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
9/7/2558
เลเซอร์ สศช. 712-2494(08)/2556
ฝพด. 647/2558
13/7/2558
ฝพด. 677/2558
20/7/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 7 รายการ

37,450.00
13,171.70
6,900.00
27,381.30
85,579.67
6,948.40

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. ร้าน VRTK
2. ห้างสตางค์ โปรดักส์
1. บริษัท กรีน เจนเนอเรท จากัด
2. บริษัท ริชเนส เฟอร์นิเจอร์ จากัด

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 21,164.40 บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี่ โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัสส์ ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 3-7)
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 13,171.70 บาท
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 6,900.00 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 27,381.30 บาท

1. ร้าน VRTK
เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 96,000.00 บาท
1. บริษัท กรีน เจนเนอเรท จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 37,450.00 บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 85,579.67 บาท
วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-2)
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 3-7)
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 6,948.40 บาท

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน กรกฎาคม 2558
ลาดับ
ที่
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 681/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์ปก และเข้า
21/7/2558 เล่มหนังสือแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สศช. ฉบับที่ 3
(2557-2561)
ฝพด. 684/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
22/7/2558 และวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ
เพื่อเข้าคลังพัสดุ

ฝพด. 686/2558
23/7/2558
ฝพด. 653/2558
14/7/2558

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมฯ
จานวน 4 รายการ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์
Analog Telephone Adapter (ATA)
พร้อมติดตั้ง
ฝพด. 658/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างเดินสาย LAN
14/7/2558 และเดินสายไฟพร้อมปลั๊ก อาคาร 6
ฝพด.670/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ
20/7/2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่
2/2558
ฝพด. 680/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อข้อมูล Real
21/7/2558 Estate Index ปีที่ 4

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

2,140.00

ตกลง
ราคา

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

1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,140.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

93,800.95

ตกลง
ราคา

วัสดุคอมฯ (รายการที่ 1-3)
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
วัสดุสานักงาน (รายการที่ 4)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 93,800.95 บาท

เสนอราคาต่าสุด

3,659.40

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

วัสดุสานักงาน (รายการที่ 1-3)
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. ร้านชัชพล
วัสดุคอมพิวเตอร์ (รายการที่ 4)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. บริษัท แอ๊ดวานซ์ คอมม์ จากัด
2. บริษัท แอ๊ดแวนเน็ต จากัด

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,659.40 บาท
1. บริษัท แอ๊ดวานซ์ คอมม์
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 98,440.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 31,297.50 บาท
1. บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 64,200.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

98,440.00
181,900.00

พิเศษ

31,297.50

ตกลง
ราคา

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

64,200.00

ตกลง
ราคา

1. บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท
แอฟแฟร์ส จากัด

เสนอราคาต่าสุด

เป็นผู้ขายข้อมูล
ดังกล่าวให้ สนง.

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2558
ประจาเดือน กรกฎาคม 2558
ลาดับ
ที่
25.

26.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 691/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์ภาพติด
23/7/2558 บอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร
ฝพด. 688/2558 รายงานการขออนุมัติซื้อเครื่องบันทึกและ
23/7/2558 เสียงและเครื่องโทรสาร

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
14,830.20

ตกลง
ราคา

20.865.00

ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิลเลี่ยน พลัส
คอมมูนิเคชั่น
2. บริษัท ทีพี แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์
ดีไซน์ จากัด
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท เท็น พลัส ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิลเลี่ยน
พลัส คอมมูนิเคชั่น
รวมเงินทัง้ สิน้ 14,830.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,865.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

