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

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 108 รายการ 1,400,000 บาท สอบราคา 1.หจก.บุญศิริ คอมเมอรเชียล              1,169,5740.40 บาท หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ ยื่นเอกสารหลักฐานและเสนอ
2.บ.ออฟฟศ แลนด จก.                         1,194,402.69 บาท เปนเงิน ราคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
3.หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่              1,089,034.93 บาท  1,089,034.93 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด

2 จางพิมพแบบสอบถาม จํานวน 2 รายการ 99,000 บาท สอบราคา 1.หจก.ไอเดีย สแควร                                 68,480      บาท บ.ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก. ยื่นเอกสารหลักฐานและเสนอ
1.แบบสอบถามการสํารวจอุตสาหกรรมกอ 2.บ.ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จก.(มหาชน)  97,637.50บาท เปนเงิน ราคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
   สราง พ.ศ.2552(แบบ สกส.52) จํานวน 3.บ.คัลเลอรบอกซ จก.                                67,410     บาท  59,500.00 บาท และเสนอราคารวมแตละรายการ
   25,000 แบบ 4.บ.ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.                 59,500      บาท ต่ําสุด

5.หจก.สินอนันตการพิมพ                         68,480     บาท
6.บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก.     68,212.50 บาท
7.บ.ออนปา จก.                                          70,500      บาท
8.บ.ธนาเพรส จก.                                      70,887.50 บาท
9.หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว       64,200      บาท

2.แบบสอบถามการสํารวจการประกอบการ 98,000  บาท 1.หจก.ไอเดีย สแควร                               107,856     บาท บ.ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.
  ขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง พ.ศ. 2552 2.บ.ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จก.(มหาชน)131,610    บาท เปนเงิน 
   (แบบ สขส.52)จํานวน 30,000 แบบ 3.บ.คัลเลอรบอกซ จก.                                99,510     บาท  85,800   บาท

4.บ.ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.                 85,800     บาท
5.หจก.สินอนันตการพิมพ                       102,720    บาท
6.บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก.   115,560    บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
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7.บ.ออนปา จก.                                        105,600     บาท
8.บ.ธนาเพรส จก.                                    113,313     บาท
9.หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว       99,510      บาท

3 จางพิมพหนังสือทําเนียบขาราชการและลูกจาง 400,000  บาท สอบราคา 1.บ.ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จก.(มหาชน)444,050    บาท บ.ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก. ยื่นเอกสารหลักฐานและเสนอ
ประจํา ประจําป 2552 จํานวน 1,000 เลม 2.บ.ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.                195,900     บาท เปนเงิน ราคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

3.บ.แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จก.              495,731     บาท  195,900.00 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
4.บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก.   379,850     บาท
5.บ.รุงศิลปการพิมพ(1977) จก.                341,330     บาท
6.บ.ธนาเพรส จก.                                    554,260      บาท
7.หจก.อรุณการพิมพ                                370,626.60 บาท
8.บ.ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จก.                          381,743.90 บาท
9.บ.ชวนพิมพ 50 จก.                               654,000      บาท
10.บ.แอคมี พริ้นติ้ง จก.                           380,000      บาท
11.สนง.คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) 540,350     บาท
12.บ.วิชั่น พรีเพรส จก.                            356,000     บาท
13.บ.คัลเลอรบ็อก จก.                              442,145.40 บาท
14.หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว    414,090     บาท
15.บ.มอนิ่งกราฟ จก.                               348,820     บาท
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4 จางพิมพหนังสือตัวชี้วัดที่สําคัญ : ผลสํามะโน 180,000  บาท สอบราคา 1.บ.ที แอนด เอ โปรเกรส จก.                    98,400     บาท หจก.บางกอกบล็อก ยื่นเอกสารหลักฐานและเสนอ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ฉบับที่ 1 2.บ.ดิแอสไพเรอรสกรุป จก.                    107,000     บาท เปนเงิน ราคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
พ.ศ. 2552 จํานวน 10,000 เลม 3.บ.ไอติง แอดเวอรไทซิ่ง จก.                  131,396     บาท  69,443   บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด

4.บ.ลิพฟรอกส จก.                                   204,370     บาท
5.หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว      160,500     บาท
6.หจก.บางกอกบลอก                                 69,443     บาท

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 115 รายการ 1,700,000  บาท สอบราคา 1.บ.สหธุรกิจ จก.                                   1,303,056.70 บาท บ.สหธุรกิจ จก. ยื่นเอกสารหลักฐานและเสนอ
2.บ.ลีกา บิสสิเนส จก.                           1,337,934.42 บาท  เปนเงิน ราคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
3.บ.โฟนิกซ จก.                                    1,345,243.59 บาท 1,303,056.70 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
4.บ.ที.เอ็น.แม็คแน็ท เซ็นเตอร จก.      1,376,545.37 บาท
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