สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2559
ประจาเดือน ธันวาคม 2558
ลาดับ
ที่
1.
2.

เลขที่
ฝพด. 1162/2558
30/11/2558
ฝพด. 1170/2558
4/12/2558

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมฯ
จานวน 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
15,600.00
4,954.10

3.

ฝพด. 1182/2558 รายงานการขออนุมัติจัดจ้างเดินสาย
14/12/2558
Fiber optic

93,004.00

4.

ฝพด. 1193/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมฯ
15/12/2558

9,908.20

5.

ฝพด. 1184/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างทาม่านม้วนและ
14/12/2558
มูลี่ พร้อมติดตั้ง

216,716.93

6.

ฝพด. 1204/2558 รายงานการขอเช่าบริการเคเบิ้ลทีวี (True
15/12/2558
Visions) ประจาปีบงบประมาณ 2558

2,500.90

7.

ฝพด. 1028/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวารสาร
15/12/2558
ศิลปวัฒนธรรม การเงิน การคลัง วารสาร
หมอชาวบ้าน และวารสารประดิดประดอย
ปีงบประมาณ 2559

2,920.00

วิธซี อื้ /จ้าง

ผูเ้ สนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

ตกลงราคา 1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค ออโต้เซอร์วิส
ตกลงราคา วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
2. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
ตกลงราคา 1. บริษทั เอกพัฒนา (1992) จากัด
(มาตรการ 2. ร้านแอสเซ็ท ไอที
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ระยะสั้น)
ตกลงราคา วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
2. บริษทั อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
ตกลงราคา 1. บริษทั ส.วินโดผ้าม่าน จากัด
(มาตรการ 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ระยะสั้น)
ตกลงราคา 1. บริษทั ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด
ข้อ 68 (3)

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 15,600.00 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,954.10 บาท
1. บริษทั เอกพัฒนา (1992) จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 93,004.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 9,908.20 บาท
1. บริษทั ส.วินโดผ้าม่าน จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 216,716.93 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษทั ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,500.90 บาท

ตกลงราคา 1. บริษทั งานดี จากัด
ข้อ 68 (3) 2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
3. สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
4. บริษทั แม่บ้าน จากัด

1. บริษทั งานดี จากัด
2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
3. สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
4. บริษทั แม่บ้าน จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,920.00 บาท

เป็นผู้ให้เช่า
บริการให้กับ
สนง.
เป็นผู้ขายวารสาร
ดังกล่าวให้ สนง.

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2559
ประจาเดือน ธันวาคม 2558
ลาดับ
ที่

8.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

วิธซี อื้ /จ้าง

ฝพด. 1207/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
15/12/2558 Notebook

3,745.00

ตกลง
ราคา

ฝพด. 1194/2558 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารรายงาน
14/12/2558 สรุปผลการประชุมประจาปี 2558 ของ
สศช.
10. ฝพด. 1191/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้
14/12/2558 โดยสารปรับอากาศ

99,750.00

ตกลง
ราคา

72,500.00

ตกลง
ราคา

9.

11. ฝพด. 1206/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
15/12/2558 สานักงาน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ลศช.

287,830.00

12. ฝพด. 1221/2558
21/12/2558
13. ฝพด. 1237/2558
22/12/2558

22,700.00

รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสาหรับ
ซ่อมแซมห้องน้าและหลอดไฟฟ้า
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

294,196.50

14. ฝพด. 1238/2558 รายงานการขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงระบบ 497,550.00
22/12/2558 ภาพและเสียงห้องประชุม อาคาร 1 และ
อาคาร 5

ผูเ้ สนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

1. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จากัด
(มหาชน)
2. บริษัท แอดวานซ์ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค
จากัด
1. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
2. บริษัท ซุปเปอร์ คิงส์ การพิมพ์ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จากัด เสนอราคาต่าสุด
(มหาชน)
รวมเงินทัง้ สิน้ 3,745.00 บาท
1. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 99,750.00 บาท

1. บริษัท กัลยภรณ์ ทรานสปอร์ต จากัด 1. บริษัท กัลยภรณ์ ทรานสปอร์ต เสนอราคาต่าสุด
2. บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จากัด จากัด
3. VANVIPTOUR
รวมเงินทัง้ สิน้ 72,500.00 บาท
ตกลง 1. บริษัท โปรโฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1. บริษัท โปรโฟล็กซ์ อินเตอร์ เสนอราคาต่าสุด
ราคา จากัด
เนชั่นแนล จากัด
2. บริษัท เอส เอ เฟอร์นิช จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 287,830.00 บาท
ตกลง 1. ร้าน เอส.ที.เทรดดิ้ง
1. ร้าน เอส.ที.เทรดดิ้ง
เสนอราคาต่าสุด
ราคา 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด วิวัฒน์ภณ
ั ฑ์พาณิชย์ รวมเงินทัง้ สิน้ 22,700.00 บาท
ตกลง 1. บจก. เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม
1. บจก. เซาเทิร์น ซีเคียวริตี้
เสนอราคาต่าสุด
ราคา (สาขา 1)
ซิสเต็ม (สาขา 1)
(มาตรการ 2. บจก. โซน เอ็ตเตอร์ไพรส์
รวมเงินทัง้ สิน้ 294,196.50 บาท
กระตุ้น 3. หจก. วิว วิชั่นส์ วิชั่น ซิสเต็มส์
เศรษฐกิจ
ระยะสั้น)
ตกลง 1. หจก. ไทย แอ็พพริซิเอชั่น
1. หจก. ไทย แอ็พพริซิเอชั่น
เสนอราคาต่าสุด
ราคา 2. บจก. เอเวอร์รี่ติง โอเค
รวมเงินทัง้ สิน้ 497,550.00 บาท
(มาตรการ 3. บจก. อะตอม สตูดิโอ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ระยะสั้น)

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2559
ประจาเดือน ธันวาคม 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

15. ฝพด. 1241/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
23/12/2558 เลนส์กล้อง และเครือ่ งโทรสาร

154,989.50

16. ฝพด. 1228/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสาร
22/12/2558 ธนาคารสมอง ฉบับที่ 9 เดือน ธ.ค. 58

20,865.00

17. ฝพด. 1245/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ
25/12/2558 บันทึกภาพวีดิทัศน์ จานวน 2 ชุด

486,400.60

วิธซี อื้ /จ้าง

ตกลง
ราคา
(มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ระยะสั้น)
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผูเ้ สนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท ไอดีล ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์)
จากัด
3. บริษัท เท็น พลัส ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 154,989.50 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด
2. บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เลย์ โปรเซส
1. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
2. บรัท ทีไซน์ โซลูชั่น จากัด
3. บริษัท บ้านจ่า เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 20,865.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 486,400.60 บาท

