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

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน  140  รายการ สอบราคา 1.  บริษัท  ตากอรุณสิน  จํากัด              1,123,629.27  บาท  หางหุนสวนจํากัด  เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
2.  หางหุนสวนจํากัด  บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ และเสนอราคารวมต่ําสุด
                                                              1,066,908.90  บาท 1,066,908.90  บาท

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  61 รายการ 1,058,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  สหธุรกิจ  จํากัด                    800,936.73  บาท บริษัท ออฟฟศ ไดเรคท จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
2.  หางหุนสวนจํากัด  โอเมกา  เอ็นจิเนียริ่ง 746,451.80  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
                                                               892,250.53  บาท
3.  บริษัท  กาญจนกิตติ์  มารเก็ตติ้ง  จํากัด
                                                               825,072.72  บาท
4.  บริษัท  ลีกา  บิสสิเนส  จํากัด            854,213.10  บาท
5.  บริษัท  ออฟฟศ ไดเรคท  จํากัด        746,451.80  บาท

3 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  โครงการซื้อทดแทน 622,200  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  กูเซิฟ  บิช-เทค  จํากัด           496,587.00  บาท บริษัท  เอเทค  คอมพิวเตอร จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสําหรับการฝกอบรม 2.  บริษัท  เอเทค  คอมพิวเตอร จํากัด    609,365.00  บาท 609,365.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
จํานวน  1  ระบบ 3.  บริษัท  มิชชั่น  อินโฟ  เทคโนโลยี  จํากัด

                                                                647,745.90  บาท
4.  บริษัท  โอ.อี.เทค  จํากัด                     628,464.50  บาท
5.  บริษัท  แมพพอยท  เอเชีย ( ประเทศไทย )  จํากัด
                                                                524,527.00  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2550
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง ) และราคา

4 ซื้อครุภัณฑ  จํานวน 2 รายการ สอบราคา
1.  เครื่องพิมพแบบแปลนระบบน้ํายา 200,000  บาท 1.  บริษัท  รีโปรเทค  จํากัด                     163,000.00  บาท บริษัท  รีโปรเทค  จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
     สําเร็จรูป  จํานวน 1 เครื่อง 2.  บริษัท  บี.เค.  สยามอินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด 163,000.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด

                                                                 198,000.00  บาท
3.  บริษัท  ดีเอ็มเอส  คอนซัลติ้ง  จํากัด   174,000.00  บาท

2.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA 100,000  บาท 1.  บริษัท  อินเทลลิงค  จํากัด                     99,991.00  บาท  - ยกเลิกการสอบราคา  เพราะการ
     ขนาดไมนอยกวา 1,600  ANSI เสนอราคาไมตรงตามเงื่อนไข
     จํานวน  1  เครื่อง ที่กําหนด

5 จางพิมพแบบสอบถามโครงการประมวลขอมูล 170,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  อีเกิ้ล  เปเปอร  จํากัด             261,508.00  บาท หางหุนสวนจํากัด  บางกอกบลอก เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
พื้นที่การกอสราง  พ.ศ.  2551 จํานวนพิมพ 2.  หางหุนสวนจํากัด  อรุณการพิมพ     172,900.00  บาท 158,600.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
130,000 แบบ 3.  บริษัท  แม็กเอ็กซเพรส  จํากัด           176,657.00  บาท

4.  บริษัท  พรินทแอทมี ( ประเทศไทย )  จํากัด
                                                                166,920.00  บาท
5.  หางหุนสวนจํากัด  บางกอกบลอก    158,600.00  บาท

6 ซื้อครุภัณฑ    จํานวน  4  รายการ
1.  เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  1,400,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  แคนนอน  มารเก็ตติ้ง ( ไทยแลนด ) จํากัด บริษัท  แคนนอน   มารเก็ตติ้ง เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
     ความเร็ว  55  แผนตอนาที                                                               1,393,140.00  บาท ( ไทยแลนด )  จํากัด และเสนอราคารวมต่ําสุด
     จํานวน 4  เครื่อง 2.  บริษัท  นายซทราแวล  เซอรวิส  จํากัด 1,393,140.00  บาท

                                                              1,540,800.00  บาท
3.  บริษัท  อินเตอร  ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน)
                                                              1,485,588.00  บาท
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง ) และราคา

2.  เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  180,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  แคนนอน  มารเก็ตติ้ง ( ไทยแลนด ) จํากัด บริษัท  แคนนอน   มารเก็ตติ้ง เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
     ความเร็ว  40  แผนตอนาที                                                                 179,225.00  บาท ( ไทยแลนด )  จํากัด และเสนอราคารวมต่ําสุด
     จํานวน 1  เครื่อง 2.  บริษัท  นายซทราแวล  เซอรวิส  จํากัด 179,225.00  บาท

                                                                385,200.00  บาท
3.  บริษัท  อินเตอร  ฟารอีสท วิศวการ จํากัด (มหาชน)
                                                               180,000.00  บาท

3.  เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  180,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  ไทยฟูจิซีร็อกซ  จํากัด           180,000.00 บาม บริษัท  ไทยฟูจิซีร็อกซ  จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
     ความเร็ว  28  แผนตอนาที 2.  หางหุนสวนจํากัด  ไนซ  อินเตอร  ซัพพลาย 180,000.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
     จํานวน 1  เครื่อง                                                                 138,030.00  บาท
4.  เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  200,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  ดูโปร ( ประเทศไทย ) จํากัด  150,000.00  บาท  บริษัท  ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
     ความละเอียด 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว 2.  บริษัท  ริโซ ( ประเทศไทย ) จํากัด     193,670.00  บาท 193,670.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
     จํานวน  1  เครื่อง
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