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

1 พิมพแบบสอบถามโครงการ สรง. 250,000  บาท สอบราคา 1. หจก. ไอเดีย  สแควร                215,712  บาท หางหุนสวนจํากัด  เสนอตรงตามเงื่อนไข
ไตรมาส  4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2550 2. บ. ศรีเมืองการพิมพ  จก.           180,000  บาท บางกอกบลอก  ที่กําหนด  และเสนอ
จํานวน  96,000  ชุด 3. หจก. บางกอกบลอก                 177,600  บาท  ราคารวมต่ําสุด

2 จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 480,000  บาท สอบราคา 1. บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จํากัด      494,424 บาท หางหุนสวนจํากัด  เสนอตรงตามเงื่อนไข
และสถานที่ทําการของสํานักงาน 2. บริษัท 109 คอนเซาท แอนด เซอรวิท  จํากัด วรรธนะสินคลีนนิ่ง  ที่กําหนด  และเสนอ
สถิติแหงชาติ                                              565,145.21  บาท แอนดซัพพลาย  ราคารวมต่ําสุด
 (1 ต.ค.50 - 30 ก.ย. 51) 3. บริษัท โปรแครสเปเซียลตี้  จํากัด

                                                 444,960  บาท
4. บริษัทไดมอนด  แคร  เซอรวิล  จํากัด
                                                 459,360  บาท
5. บริษัท เมโทร แอดมินิสเทรทีฟ
    อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด
                                                 577,800  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

6. บริษัทเอ็น.ซี.ซี คลีนนิ่ง แอน ซิเคียวริตี้ การด
    เซอรวิส  จํากัด
                                                 523,872  บาท
7. หางหุนสวนจํากัด วรรธนะสินคลีนนิ่ง
    แอนดซัพพลาย
                                                  385,200 บาท
8. บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยนเนอรัล จํากัด
                                             492,150.84 บาท
9. บริษัท เจ็ดเพชรหนึ่ง กทม. จํากัด
                                                 467,928 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

3 จางเหมารักษาความปลอดภัย 516,000  บาท สอบราคา 1. บริษัท เอส.พี.วาย.แมนพาเวอร แอนด บริษัทกรุงสยาม เสนอตรงตามเงื่อนไข
สํานักงานสถิติแหงชาติ     บิสสิเนส จํากัด กฎหมายและ ที่กําหนดและเสนอ
(1 ต.ค. 50  -  30 ก.ย. 51)                                                  508,464 บาท ธุรกิจ จํากัด ราคารวมต่ําสุด

2. บริษัท ยูเอส.เซฟตี้การด จํากัด
                                                 480,000 บาท
3. บริษัท กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ จํากัด
                                                 472,512 บาท
4. บริษัท เจ็ดเพชรหนึ่ง กทม. จํากัด
                                                 479,952 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

4 จางพิมพแบบขอถามโครงการ 170,000  บาท สอบราคา 1. หางหุนสวนจํากัด ไอเดียสแควร บริษัท สหมิตร เสนอตรงตามเงื่อนไข
สํารวจขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน                                                   143,808 บาท พริ้นติ้งแอนด ที่กําหนดและเสนอ
พ.ศ. 2551  จํานวน 120,000 เลม 2. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง จํากัด พับลิสซิ่ง จํากัด ราคารวมต่ําสุด

                                                 136,104 บาท 
3. บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิสชิ่ง 
    จํากัด (มหาชน)
                                                174,624 บาท

5 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง สอบราคา พิจารณาผูเสนอแตละรายการต่ําสุด
จํานวน  2 รายการ
รายการที่ 1
1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1,070,000  บาท 1. บริษัท สยามนิสสันมอเตอร ออโตโมบิล จํากัด บริษัท นิวตันเซอรวิส เสนอตรงตามเงื่อนไข
    ทดแทนของเดิม 1 คัน                                               1,037,400 บาท เซ็นเตอร จํากัด ที่กําหนดและเสนอ

2.บริษัท นิวตัน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด ราคารวมต่ําสุด
                                              1,016,500 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

รายการที่ 2
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 637,000  บาท 1.บริษัท แสงฟาอีซูซุเซลส จํากัด บริษัท แสงฟา เสนอตรงตามเงื่อนไข
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ                                                625,950 บาท อีซูซุเซลส จํากัด ที่กําหนดและเสนอ
พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส 2. บริษัท นิวตัน เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด ราคารวมต่ําสุด
(ทดแทนของเดิม 1 คัน)                                                 686,940 บาท

6 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการ 1,699,500  บาท สอบราคา 1. บริษัท พี เอ คอรเปอรเรชั่น ซิสเต็ท จํากัด บริษัท พี เอ คอรเปอร เสนอตรงตามเงื่อนไข
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                                               1,361,250 บาท เรชั่น  ซิสเต็ม จํากัด ที่กําหนดและเสนอ
ของสํานักงานสถิติจังหวัด 2. บริษัท แมพพอยท เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด ราคารวมต่ําสุด

                                             1,525,000 บาท

7 จางพิมพรายงานสถิติรายป 280,000  บาท สอบราคา 1. หางหุนสวนจํากัด ไอเดียสแควร บริษัท เท็กซ เสนอตรงตามเงื่อนไข
ประเทศไทย พ.ศ. 2550                                             234,724.60 บาท แอนด เจอรนัล ที่กําหนดและเสนอ
 (ฉบับพิเศษ) จํานวน 700 เลม 2. บริษัท ธนาเพลส จํากัด             255,409 บาท พับลิสซิ่ง จํากัด ราคารวมต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

3. บริษัทจุดทอง จํากัด                  331,058 บาท
4. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง จํากัด
                                                261,401 บาท
5. หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ
                                                279,398 บาท
6. บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัลพับลิสซิ่ง จํากัด
                                                 236,680 บาท
7. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน จํากัด
                                             907,862.90 บาท
8. บริษัท ยูเนียนอุลตาไวโอเร็ต จํากัด
                                                 294,000 บาท
9. หางหุนสวนจํากัด บางกอกบลอก
                                                 276,759 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

8 ซื้อคุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สอบราคา พิจารณาผูเสนอแตละรายการต่ําสุด
จํานวน 4 รายการ
รายการที่ 1
1. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 59,900  บาท 1. หางหุนสวนจํากัด แสงเอกซัพพลายส บรืษัท ทวีลาภ เสนอตรงตามเงื่อนไข
   ความละเอียดไมนอยกวา 10.2                                                    48,200 บาท โกลเดน บริดจ ที่กําหนดและเสนอ
   ลานพิกเซล จํานวน  1  กลอง 2. หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพอุปกรณ (1999) จํากัด ราคารวมต่ําสุด
   มีผูยื่นเสนอราคา 5 ราย                                                   49,862 บาท

3. บริษัทเอ็ม.ที.ซี.ซุปเปอรมิเดีย จํากดั
                                                  58,000 บาท
4. บริษัท จันชาลี จํากัด                   55,000 บาท
5. บริษัท ทวีลาภ โกลเดน บริดจ (1999) จํากัด
                                                  42,900 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

รายการที่ 2
2. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 160,000   บาท 1.บริษัท เอ็ม.ที.ซี.ซุปเปอรมิเดีย จํากัด รายการที่ 2-3 ยกเลิกการ
    ความละเอียดไมนอยกวา 8                                                  150,000 บาท สอบราคาเนื่องจากไมมี
    ลานพิกเซล จํานวน  10  กลอง 2. บริษัท จันชาลี จํากัด                 149,000 บาท ผูเสนอราคาตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด
รายการที่ 3
3. กลองถายวีดีโอ จํานวน 1 เครื่อง 170,130  บาท 1. บริษัท เอ็ม.ที.ซี ซุปเปอรมิเดียจํากัด รายการที่ 2-3 ยกเลิกการ

                                                  250,000 บาท สอบราคาเนื่องจากไมมี
2. บริษัท จันชาลี จํากัด                   240,000 บาท ผูเสนอราคาตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด
รายการที่ 4
4. จอแอลซีดี ทีวี ขนาด 46 นิ้ว 127,330  บาท 1. หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพอุปกรณ บริษัทราชา เสนอตรงตามเงื่อนไข
    จํานวน 1 เครื่อง                                                   101,864 บาท อิเล็กทริค ที่กําหนดและเสนอ

2. บริษัทราชาอิเล็กทริค แกรนด พลาซา จํากัด แกรนด พลาซาจํากัด ราคารวมต่ําสุด
                                                    74,600 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

3. บริษัท เทพนคร จํากัด                 108,000 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด แสงเอกซัพพลายส
                                                    98,900 บาท
5. บริษัท ทวีลาภ โกบเดน บริดจ (1999) จํากัด
                                                    86,900 บาท
6. บริษัท เอ็ม.ที.ซี.ซุปเปอรมิเดีย จํากัด
                                                  130,000 บาท
7. บริษัท จันชาลี จํากัด                   120,000 บาท

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 64 รายการ 1,512,000  บาท สอบราคา 1. บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด บริษัทสหธุรกิจจํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไข
                                               1,224,743 บาท ที่กําหนด และเสนอราคา
2. บริษัทพีเจนเนอรัล ซัพพลายเออร (1999) จํากัด รวมต่ําสุด
                                           1,109,551.14 บาท
3. บริษัท สหธุกิจ จํากัด               1,085,133 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

4.บริษัท ลีกาบิสสิเนส จํากัด        1,106,637 บาท
5.บริษัท ออฟฟสไดเรคท จํากัด    1,104,303 บาท

10 ซื้อครุภัณฑ จํานวน  2 รายการ พิจารณาผูเสนอแตละรายการต่ําสุด
รายการที่ 1 1,620,000  บาท สอบราคา 1. บริษัท นายซ ทราแวล เซอรวิส จํากัด
1.1 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล                                                1,877,850 บาท บริษัท แคนนอน เสนอตรงตามเงื่อนไข
     ความเร็ว 40แผน / นาที 2. บริษัท แคนนอน มารเกตติ้ง(ไทยแลนด) จํากัด มารเกตติ้ง ที่กําหนดและเสนอ
     จํานวน 9 เครื่อง                                                1,619,766 บาท (ไทยแลนด) จํากัด ราคารวมต่ําสุดแตเกิน

3. บริษัทอินเตอรฟารอีสทวิศวการจํากัด(มหาชน)
                                               1,925,000 บาท

1.2  เครื่องโทรสารฯ สงเอกสาร 30,000  บาท 1. บริษัท นายซ ทราแวล เซอรวิส จํากัด
       ครั้งละ 30 แผน  จํานวน                                                     35,310 บาท
       1 เครื่อง

(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....



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

2. บริษัท แคนนอน มารเกตติ้ง(ไทยแลนด) จํากัด
                                                    29,960 บาท
3.บริษัทอินเตอร ฟารอีสท วิศวการจํากัด(มหาชน)
                                                    32,100 บาท

รายการที่ 2
2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 155,000  บาท สอบราคา 1.บรัษัท อินเทลลิงค จํากัด              148,623 บาท บรัษัท อินเทลลิงค เสนอตรงตามเงื่อนไข
     ระบบXGA ขนาดไมนอยกวา 2.หางหุนสวนจํากัด ทรัพยอนันตธุรกิจ จํากัด ที่กําหนดและเสนอ
     3,000  ANSI Lumens 1 เครื่อง                                                   153,866 บาท ราคารวมต่ําสุดแตเกิน

2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 72,000  บาท 1.บรัษัท อินเทลลิงค จํากัด              71,583  บาท
     ระบบ XGAขนาดไมนอยกวา 2.หางหุนสวนจํากัด ทรัพยอนันตธุรกิจ
     1,200 ANSI Lumens                                                   74,365  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

11 สอบราคาจางพิมพรายงานเครื่องชี้ 150,000  บาท สอบราคา 1.บริษัท ยูเนียนอุลตาไวโอเร็ต จํากัด บริษัท เท็กซ แอนด เสนอตรงตามเงื่อนไข
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   101,840 บาท เจอรนัล พับลิเคชั่น ที่กําหนด และเสนอราคา
และการสื่อสารของประเทศไทย 2.หางหุนสวนจํากัด ไอเดียสแควร จํากัด รวมต่ําสุด
พ.ศ. 2550 จํานวน 2,000 เลม                                                   105,074 บาท

3.บริษัทสุขุมวิทมีเดียมารเก็ตติ้ง จํากัด
                                                  134,820 บาท
4.บริษัท เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด
                                                    93,100 บาท
5.บริษัทดอกเบี้ย จํากัด                   116,000 บาท
6.บริษัท แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จํากัด
                                                  100,580 บาท
7.หางหุนสวนจํากัด กชกร พับลิสซิ่ง จํากัด
                                                  162,426 บาท
8.บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด
                                                  112,680 บาท

(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....



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

9.  หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ
                                                  102,000 บาท
10. บริษัทขวนพิมพ 50 จํากัด         154,000 บาท
11. บริษัท ประชาชน จํากัด             102,720 บาท
12. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง จํากัด
                                                  104,860 บาท
13. บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิสชิ่ง  
     จํากัด (มหาชน)                        139,100 บาท
14. หางหุนสวนจํากัดบางกอกบลอก 103,580 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 606,085.52  บาท สแบราคา 1. บริษัท ตากอรุณ จํากัด           566,435.07 บาท บริษัทตากอรุณสิน เสนอตรงตามเงื่อนไข
140 รายการ 2. หางหุนสวนจํากัด บรรณสาร สเตชันเนอรี่ จํากัด ที่กําหนด

                                            498,741.05 บาท

(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....



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

13 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 
2 รายการ
รายการที่ 1 1,700,000  บาท สอบราคา มีผูยื่นซองเสนอราคา 2 รายคือ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 1. บริษัท เอ็กเซล ลิงคจํากัด         1.,697,020 บาท บริษัท เอ็กเซล ลิงค เสนอตรงตามเงื่อรไข
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 2. บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส(ประเทศไทย)จํากัด จํากัด กําหนดและเสนอ
1 ระบบ                                           1,478,472.50 บาท ราคารวมต่ําสุด

ปรากฎวา บริษัท แมกซเซฟวิ่งสฯ เสนอราคาไม
ตรงตามเงื่อนไข ในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
คณะกรรมการ ฯไมรับพิจารณา และพิจารณา
ผูเสนอรายที่เหลือ คือบริษัท เอ็กเซล ลิงค จํากัด
ซึ่งเสนอราคาครงตามเงื่อนไขที่ และเสนออยู
ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนด

(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....



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

รายการที่ 2
โครงการพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ  1 ระบบ 250,000  บาท ไมมีผูยื่นซองเสนอราคา ยกเลิกเนื่องจาก

ไมมีผูเสนอราคา

14 จางพิมพปฏิทินป พุทธศักราช 2551 550,000  บาท สอบราคา 1. บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท ฮีฟ อัพ เสนอตรงตามเงื่อนไข
จํานวน 32,000 ชุด                                                   477,684 บาท (ประเทศไทย) จํากัด ที่กําหนดและเสนอ

2. บริษัท ประชาชน จํากัด               475,936 บาท ราคารวมต่ําสุด
3. บริษัท ยูเนียนอุลตาไวโอเร็ต จํากัด
                                                  486,721 บาท
4. บริษัท คัลเลอรบ็อกซ จํากัด         536,000 บาท
5. บริษัทรุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด 
                                                 503,360 บาท
6. บริษัท สาริน มีเดีย แอนด เซอรเวยอิ้ง จํากัด
                                                 704,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

7. บริษัท จุดทอง จํากัด                   813,200 บาท
8. บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิสชิ่ง 
    จํากัด (มหาชน)                        657,408 บาท
9. บริษัท ออนปา จํากัด                  524,088 บาท
10. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง จํากัด
                                             510,860.80 บาท
11. บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพลสแมเนจเมนท
     จํากัด                                      547,840 บาท
12. บริษัทสไตลครีเอทีฟเฮาส จํากัด 590,400 บาท
13. บริษัท ฮีฟ อัพ(ประเทศไทย) จํากัด
                                                 453,968 บาท

(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....



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

15 โครงการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ 62,429,300  บาท ประกวด 1. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) บริษัท วี-สมารท เสนอตรงตามเงื่อนไข
แหงชาติ วางระบบและจัดหา ราคาดวย                                              62,100,555 บาท จํากัด ที่กําหนดและเสนอ
อุปกรณ (สวนกลางและสวน วิธีทาง 2. บริษัท วี-สมารท จํากัด          61,880,000 บาท ราคารวมต่ําสุด
ภูมิภาค)  จํานวน 1 ระบบ อิเล็กทรอนิกส 3. บริษัท ฟูจิตสึ ซิสเต็ม บีสซีเนส 

    (ประเทศไทย) จํากัด
บ.ฟูจิตสึฯ ยื่นหลักประกันซองที่กําหนดระยะเวลา
ไมถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา

16 โครงการพัฒนาระบบ 16,278,300  บาท ประกวด 1. บริษัท ฟูจิตสึ ซิสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) บริษัท วี-สมารท เสนอตรงตามเงื่อนไข
คลังขอมูลสถิติ ราคาดวย     จํากัด                                   16,100,000 บาท จํากัด ที่กําหนดและเสนอ

วิธีทาง 2. บริษัท วี-สมารท จํากัด          15,972,000 บาท ราคารวมต่ําสุด
อิเล็กทรอนิกส

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....สิงหาคม  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....



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

17 โครงการเพิ่มศักยภาพของเครื่อง 3,972,000  บาท ประกวด 1. บริษัท แมพพอยทเอเชีย(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอเทค เสนอตรงตามเงื่อนไข
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ราคาดวย                                                3,728,500 บาท คอมพิวเตอร จํากัด ที่กําหนดและเสนอ

วิธีทาง 2. บริษัท คอมพิวเตอรเทคโนโลยี จํากัด ราคารวมต่ําสุด
อิเล็กทรอนิกส                                                3,641,210 บาท

3. บริษัท เอเทค คอมพิวเตอร จํากัด
                                              3,450,000 บาท

18 โครงการวางระบบและจัดหา 3,466,700  บาท ประกวด 1. บริษัท วี-สมารท จํากัด          34,200,000 บาท บริษัท วี-สมารท เสนอตรงตามเงื่อนไข
อุปกรณ (สวน STAT XML ที่ ราคาดวย 2. บริษัท ฟูจิตสึ ซิสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด ที่กําหนดและเสนอ
เชื่อมโยงระหวาง NSO กับ วิธีทาง     จํากัด                                  34,400,000 บาท ราคารวมต่ําสุด
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อิเล็กทรอนิกส
ในการใหขอมูล)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....กันยายน  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....


