
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง)

1  จางพิมพสมุดแผนที่ และขอมูล 200,000  บาท สอบราคา 1. บริษัทศรีเมืองการพิมพ จํากัด    122,250  บาท หจก. บางกอกบลอก  เสนอตรงตามเงื่อนไข
 พื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 2548 2. หจก. อรุณการพิมพ                 125,130  บาท  ที่กําหนด  และเปน
 จํานวน  500  เลม 3. บริษัทเลคแอนดฟาวดเทน พริ้นติ้ง  จํากัด  ผูเสนอราคาต่ําสุด

                                                165,850  บาท
4. บริษัทเบลซซิ่งทีม จํากัด           136,340  บาท
5. หจก. ไอเดีย สแควร                119,840  บาท
6. หจก. บางกอกบลอก                108,980  บาท

2  จางพิมพแบบสํารวจภาวะการทํางาน 250,000  บาท สอบราคา 1. บริษัทศรีเมืองการพิมพ จํากัด    170,784  บาท บริษัทศรีเมือง  เสนอตรงตามเงื่อนไข
 ของประชากร ไตรมาสที่ 4 (ตค - ธค) 2. บริษัทเบลซซิ่งทีม จํากัด           287,616  บาท การพิมพ  จํากัด  ที่กําหนด  และเปน
 2549  จํานวน  96,000  ชุด 3. หจก. บางกอกบลอก                174,240  บาท  ผูเสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2549....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
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3  จางบริการรักษาความปลอดภัย 1. บริษัทเอ็ม วาย เซอรวิส ซีเคียวริตี้การด บริษัทกรุงสยาม  เสนอตรงตามเงื่อนไข
    แอนด คอนสตรัคชั่น  จํากัด กฎหมายและ  ที่กําหนด  และเปน
                                                510,000  บาท ธุรกิจ  จํากัด  ผูเสนอราคาต่ําสุด
2. บริษัท เจ็ดเพชรหนึ่ง กทม. จํากัด

                                                527,952  บาท
3. บริษัทกรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ  จํากัด

                                                457,104  บาท
4. บริษัทเมโทรโปลิแตน เซฟตี้ คอนโทรล จํากัด

                                                513,600  บาท
5. บริษัทเอ็น ซี ซี คลีนนิ่ง แอนด ซีเคียวริตี้การด
   เซอรวิส  จํากัด                        549,552  บาท
6. บริษัทยู เอสเซฟตี้การด จํากัด    504,000  บาท
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4  จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 1. บริษัทเอ็ม วาย เซอรวิส ซีเคียวริตี้การด หจก. วรรธนะสิน  เสนอตรงตามเงื่อนไข
 สถานที่ทําการของสํานักงาน ฯ     แอนด คอนสตรัคชั่น  จํากัด คลีนนิ่ง แอนด  ที่กําหนด  และเปน
 (12  เดือน)                                                 495,000  บาท ซัพพลาย  ผูเสนอราคาต่ําสุด

2. บริษัท  โปรแครสเปเซียลตี้  จํากัด
                                                459,360  บาท

3. บริษัท เจ็ดเพชรหนึ่ง กทม. จํากัด
                                                460,728  บาท

4. บริษัท เดียรซัพพลาย เซอรวิส  จํากัด
                                                489,600  บาท

5. หจก. วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด ซัพพลาย
                                                360,000  บาท
6. บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จํากัด    447,984  บาท
7. บริษัทไดมอนด แคร เซอรวิส จํากัด
                                                424,800  บาท
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5  ซื้อวัสดุสํานักงาน  196  รายการ 790,000  บาท สอบราคา  มีผูเสนอราคา  3  ราย บริษัทออฟฟศแลนด  เสนอตรงตามเงื่อนไข
1. บริษัทตากอรุณสิน จํากัด      468,238.98  บาท จํากัด  ที่กําหนด  และเปน
2. บริษัทออฟฟศแลนด จํากัด    566,596.98  บาท  ผูเสนอราคาต่ําสุด
3. หจก. บุญศิริคอมเมอเชียล    526,345.21  บาท

6  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  66  รายการ 1,790,000 สอบราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ  จํากัด      1,522,261.42  บาท บริษัทสหธุรกิจ จํากัด  เสนอตรงตามเงื่อนไข
2. บริษัทออฟฟศไดเรคท จํากัด  ที่กําหนด  และเปน

                                         1,541,412.04  บาท  ผูเสนอราคาต่ําสุด
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