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

1 จางพิมพแบบสอบถาม  โครงการสํารวจภาวะ 600,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จํากัด   579,340.80  บาท บริษัท  ฮีฟอัพ ( ประเทศไทย  ) เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
การทํางานของประชากร  พ.ศ.  2551 2.  บรัษัท  สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง  จํากัด จํากัด    508,464.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
จํานวน  3  รายการ                                                                 628,646.40  บาท
 -  แบบ  สรง. ไตรมาสที่  2  ( 96,000  ชุด ) 3.  หางหุนสวนจํากัด  บางกอกบลอก     535,171.20  บาท
 -  แบบ  สรง. ไตรมาสที่  3  ( 96,000  ชุด ) 4.  บริษัท  ฮีฟอัพ(ประเทศไทย) จํากัด   508,464.00  บาท
 -  แบบ  สรง. ไตรมาสที่  4  ( 96,000  ชุด ) 5.  บริษัท  ศรีเมืองการพิมพ  จํากัด         529,920.00  บาท

2 จางพิมพแบบสอบถาม จํานวน 2 รายการ
1.  แบบสอบถามโครงการการสํารวจ 250,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  ศรีเมืองการพิมพ  จํากัด         168,000.00  บาท บริษัท  ศรีเมืองการพิมพ  จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
     การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.  บริษัท  แอดวานซ  วิชั่น  เซอรวิส  จํากัด 168,000.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
     และการสื่อสารในสถานประกอบการ                                                                  259,154.00  บาท
     พ.ศ.  2551  จํานวน  70,000  ชุด 3.  บริษัท  ประชุมชาง  จํากัด                   181,108.20  บาท

4.  บริษัท  คัลเลอร  บอกซ  จํากัด            222,453.00  บาท
5.  บรัษัท  สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง  จํากัด
                                                                 234,437.00  บาท
6.  หางหุนสวนจํากัด  บางกอกบลอก     196,987.00  บาท

2.  แบบสอบถามโครงการการสํารวจ 250,000  บาท สอบราคา 1.  บริษัท  ศรีเมืองการพิมพ  จํากัด         168,192.00  บาท บริษัท  ศรีเมืองการพิมพ  จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
     การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.  บริษัท  แอดวานซ  วิชั่น  เซอรวิส  จํากัด 168,192.00  บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
     และการสื่อสารในครัวเรือนไตรมาส 2                                                                 284,534.40  บาท
     พ.ศ.  2551  จํานวน  96,000  ชุด 3.  บริษัท  ประชุมชาง  จํากัด                 210,165.12  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2551
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง ) และราคา

4.  บริษัท  คัลเลอร  บอกซ  จํากัด          259,881.60  บาท
5.  บรัษัท  สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง  จํากัด
                                                               238,310.00  บาท
6.  หางหุนสวนจํากัด  บางกอกบลอก    218,793.60  บาท
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง ) และราคา

1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโครงการพัฒนา 33,250,000 บาท ประกวด 1. บริษัท วี-สมารท จํากัด บริษัท เทเลโทรล วัน จํากัด เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
เทคโนโลยีจัดเก็บขอมูล (Data Capturing ราคาดวย 2. บริษัท ไซเบอร คลับ คอรปอเรชั่น (1997) จํากัด 32,496,000.00 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
Tools) ประกอบดวย วิธีการทาง 3. บริษัท เทเลโทรล วัน จํากัด
ระบบงานที่ 1 ทดแทนระบบ ICR (Intelligent อิเล็กทรอ- 4. บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จํากัด
Character Recognition) นิกส    ผานการคัดเลือกเบื้องตนใหเขาเสนอราคา 2 ราย
ระบบงานที่ 2 พัฒนาระบบจัดเก็บและ    คือ บ.เทเลโทรล วัน จก. และ บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จก.
รวบรวมขอมูลดวย PDA  โดยใชเครื่อง
Pocket PC  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2551  (เพิ่มเติม)


