สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2551
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

( ราคากลาง )
1

จางพิมพรายงานสถิติรายปประเทศไทย
พ.ศ. 2551 จํานวน 700 เลม

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

และราคา

220,000 บาท สอบราคา 1. บ. ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.

299,495.00 บาท บ. ดอกเบี้ย จก.

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

2. บ. ดอกเบี้ย จก.

211,967.00 บาท เปนเงิน 211,967.00 บาท

และเสนอราคารวมต่ําสุด

3. บ. วงศสวางการพิมพ จก.

507,500.00 บาท

4. หจก. อรุณการพิมพ

239,807.33 บาท

5. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จก.261,461.00 บาท
6. บ. เลคแอนดฟาวดเทน พริ้นติ้ง จก. 320,224.25 บาท
7. หจก. บางกอกบลอค
2

ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษถายเอกสาร

435,000 บาท สอบราคา 1. บ. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จก.

80 แกรม เอ 4 จํานวน 4,100 รีม

3

จางพิมพหนังสือการตูนสถิติสําหรับเด็กและ
เยาวชน จํานวนพิมพ 10,000 เลม

234,287.20 บาท
หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

381,669.00 บาท เปนเงิน 377,282.00 บาท
2. บ. โอเชี่ยน เปเปอร จก.

364,121.00 บาท

3. หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

377,282.00 บาท

850,000 บาท สอบราคา 1. หจก. กชกร พับลิสชิง

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
และเสนอราคารวมต่ําสุด

63.6 คะแนน บ. พลาซา ครีเอชั่น จก.

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

2. บ. ยูเนี่ยนอุลตราไวโอเร็ต จก.

66.4 คะแนน

ไดคะแนนรวมดานเทคนิค

3. บ. เอส.เอ็ม.ซี.คอรเนอร จก.

70.0 คะแนน

4. บ. พลาซา ครีเอชั่น จก.

81.4 คะแนน

5. บ. วงศสวางการพิมพ จก.

78.6 คะแนน

เปนเงิน 830,000.00 บาท

6. บ. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก. (มหาชน) 60.8 คะแนน
(หมายเหตุ คณะกรรมการฯ เปดซองผูเสนอราคาที่ได
คะแนนรวมดานเทคนิคไมต่ํากวา 80 คะแนน ผูไมผาน
เกณฑการพิจารณาจะสงคืนซองโดยไมเปดซองราคา )

เกิน 80 คะแนน

-2ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

( ราคากลาง )
4

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องเรียงหนาเอกสาร

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

และราคา

150,000 บาท สอบราคา 1. บ. ดูโปร (ประเทศไทย) จก.

อัตโนมัติ 1 เครื่อง

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

97,000.00 บาท บ. ดูโปร (ประเทศไทย) จก.
เปนเงิน 97,000.00 บาท

(หมายเหตุ มีผูยื่นซองเสนอราคารายเดียว)

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
และเสนอราคารวมอยูในงบ
ประมาณ

5

จางพิมพรายงานสถิติ สํามะโนอุตสาหกรรม

920,000 บาท สอบราคา 1. หจก. วี.เจ.พริ้นติ้ง

805,977.50 บาท บ. ดอกเบี้ย จก.

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

962,625.50 บาท เปนเงิน 704,407.00 บาท

และเสนอราคารวมต่ําสุด

พ.ศ. 2550 จํานวน 2 รายการ

2. บ. แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จก.

รายการที่ 1 รายงานสํามะโนอุตสาหกรรม

3. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จก. 863,222.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ลดราคาลงเหลือ

พ.ศ.2550 ฉบับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต

4. บ. ชวนพิมพ 50 จก.

704,407.- บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมณฑล กรุงเทพ-

5. บ. ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.

957,500.00 บาท

มหานคร และฉบับทั่วราชอาณาจักร รวม 7 ฉบับ

6. บ. ดอกเบี้ย จก.

704,500.00 บาท

ฉบับละ 250 เลม รวมจํานวนพิมพ 1,750 เลม

7. บ. ฟอรม แอนด เปเปอร พริ้นติ้ง จก 1,265,275.00 บาท

8. หจก. อรุณการพิมพ

รายการที่ 2 รายงานสํามะโนอุตสหากรรม

9. บ. วงศสวางการพิมพ จก.

พ.ศ.2550 ฉบบพกพา (Pocket Book)

1,363,000.00 บาท

835,990.00 บาท
1,439,250.00 บาท

จํานวนพิมพ 1,000 เลม

6

จางพิมพรายงาน จํานวน 2 รายการ
รายการที่ 1 รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ

สอบราคา 1. หจก. วี.เจ.พริ้นติ้ง
320,000 บาท

2. บ. แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จก.

255,730.00 บาท หจก. อรุณการพิมพ

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

267,580.25 บาท เสนอรวม 2 รายการ

และเสนอราคารวมแตละรายการ

และสังคมของครัวเรือน พศ.2550 ฉบับ

3. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก. 235,400.00 บาท

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ

4. บ. ชวนพิมพ 50 จก.

344,000.00 บาท

สมุทรปราการ, ฉบับภาคกลาง, ฉบับภาคเหนือ

5. บ. ยูเนี่ยนอุลตราไวโอเร็ต จก.

244,500.00 บาท

ฉบับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและฉบับภาคใต

6. หจก. อรุณการพิมพ

201,190.00 บาท

รวม 5 ฉบับ ๆ ละ 300 เลม (รวม 1,500 เลม)

7. บ. ฟอรม แอนด เปเปอร พริ้นติ้ง จก. 300,670.00 บาท

และฉบับทั่วราชอาณาจักร 500 เลม รวมจํานวน

8. บ. วงศสวางการพิมพ จก.

415,000.00 บาท

พิมพ 2,000 เลม

9. หจก. บางกอกบล็อก

253,911.00 บาท

เปนเงิน 330,280.00 บาท

ต่ําสุด อยูในวงเงินงบประมาณ

-3งานจัดซื้อจัดจาง

ลําดับที่

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

( ราคากลาง )
218,000 บาท

และราคา
1. หจก. วี.เจ.พริ้นติ้ง

141,561.00 บาท

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

2. บ. แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จก.

152,689.00 บาท

พ.ศ.2552

3. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก. 162,511.60 บาท

2.1 แบบสํารวจรายไดของครัวเรือน (สศส.3) 52,000 เลม

4. บ. ชวนพิมพ 50 จก.

2.2 แผนปก แบบ สศส.2 (ใชสําหรับครัวเรือนที่แจงนับไมได) 5,000 แผน

5. บ. ยูเนี่ยนอุลตราไวโอเร็ต จก.

รายการที่ 2 แบบสํารวจและแผนปกโครงการ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

6. หจก. อรุณการพิมพ

172,000.00 บาท
129,090.00 บาท

7. บ. ฟอรม แอนด เปเปอร พริ้นติ้ง จก. 154,936.00 บาท

7

จางพิมพแบบสอบถาม โครงการสํารวจภาวะ

8. บ. วงศสวางการพิมพ จก.

176,150.00 บาท

9. หจก. บางกอกบล็อก

136,724.60 บาท

250,000 บาท สอบราคา 1. บ. แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จก.

267,072.00 บาท บ. ฮีฟอัพ (ประเทศไทย) จก.

การทํางานของประชากรไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)

2. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จก. 276,316.80 บาท

พ.ศ.2552 จํานวนพิมพ 96,000 ชุด

3. บ. ฮีฟอัพ (ประเทศไทย) จก.

เปนเงิน 200,304.00 บาท

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
และเสนอราคารวมต่ําสุด

200,304.00 บาท

4. บ. ฟอรม แอนด เปเปอร พริ้นติ้ง จก. 337,050.00 บาท
5. หจก. บางกอกบล็อก
8

จางพิมพปฏิทินพุทธศักราช 2552
จํานวน 49,600 ชุด

764,000 บาท สอบราคา 1. บ. ฮีฟอัพ (ประเทศไทย) จก.

230,092.80 บาท
634,210.40 บาท บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนด

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

2. บ. ยูเนี่ยนอุลตราไวโอเร็ต จก.

585,280.00 บาท พับลิชชิ่ง จก.

และเสนอราคารวมต่ําสุด

3. บ. คัลเลอรบอกซ จก.

577,423.36 บาท เปนเงิน 533,904.32 บาท

4. บ. ฮิวจ แอ็ดเวอรไทซิ่ง จก.

928,760.00 บาท

5. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก. 533,904.32 บาท

6. บ. แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จก.
-4-

626,249.60 บาท

งานจัดซื้อจัดจาง

ลําดับที่

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

( ราคากลาง )

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

และราคา
7. บ. เอบิซ อินเตอรกรุป จก.

769,544.00 บาท

8. บ. ประชุมชาง จก.

689,936.00 บาท

9. บ. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จก. (มหาชน)

918,145.60 บาท

9

จางเหมาจัดประชุมสัมมนาวิชาการ สสช.

10. บ. หจก. อรุณการพิมพ

583,792.00 บาท

11. บ. ท็อปมัลติพริ้นทส จก.

674,014.40 บาท

12. บ. กิเลน การพิมพ จก.

650,132.00 บาท

13. หจก. บางกอกบล็อก

564,686.08 บาท

1,000,000 บาท สอบราคา

_

_

เชิงรุก ตอน : Thailand e-Commerce

ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจาก
มีงบประมาณไมเพียงพอ

Forum 2008"
10 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโครงการพัฒนา

33,250,000 บาท ประกวด 1. บริษัท วี-สมารท จํากัด

บ. เทเลโทรล วัน จํากัด

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

เปนเงิน 30,000,000.00 บาท

เสนอราคารวมต่ําสุด และบริษัทฯ

ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ

ราคาดวย 2. บริษัท เทเลโทรล วัน จํากัด

(Intergrated Statistical Data Processing

วิธีการทาง 3. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

ยินดีลดราคาใหสํานักงานฯ

and Dissemination System)

อิเล็กทรอ- 4. บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ท บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด

คงเหลือ 30,000,000.00 บาท

นิกส

(ผานการคัดเลือกเบื้องตนใหเขาเสนอราคา 2 ราย
คือ บ.เทเลโทรล วันฯ เสนอ 33,025,000.00 บาท และ
บ.ซีดีจี ซิสเต็มสฯ เสนอ 33,200,000.00 บาท)

