สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2551
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

( ราคากลาง )
1

จางเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

และราคา

480,000 บาท สอบราคา 1. บ.โปรแครสเปเชียลตี้ จก.

481,680.00 บาท หจก. วรรธนะสิน

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

509,976.00 บาท คลีนนิ่งแอนดซัพพลาย

และเสนอราคารวมต่ําสุด

ทําการสํานักงานสถิติแหงชาติ 12 เดือน

2. บ. พีเออี (เทรดดิ้ง) จก.

(1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52)

3. บ. อาร.เอส.เอ็น คอมเมอรเชียล จก. 1,889,912.64 บาท เปนเงิน 462,240 บาท
4. บ. เอสเอฟซี สแตนดารด เซอรวิสเซส จก.

(เดือนละ 38,520.00 บาท)

556,421.40 บาท
5. หจก. วรรธนะสินคลีนนิ่งแอนดซัพพลาย
462,240.00 บาท
6. บ. ไดมอนด แคร เซอรวิส จก.
2

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทํา
การสํานักงานสถิติแหงชาติ 12 เดือน

516,000 บาท สอบราคา 1. บ. ยู.เอส.เซฟตี้ การด จก.

478,800.00 บาท
561,621.60 บาท บ. กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ

2. บ. เอส.พี.วาย.แมนเพาเวอร แอนด บิสสิเนส จก.

(1 ต.ค.51-30 ก.ย.52)

จก. เปนเงิน 496,137.60 บาท

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
และเสนอราคารวมต่ําสุด

508,464.00 บาท (เดือนละ 41,344.80 บาท)
3. บ. บางกอก การด เซอรวิสเซล จก.

642,000.00 บาท

4. บ. กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ จก. 496,137.60 บาท
3

ซื้อกระดาษ จํานวน 2 รายการ
- กระดาษปอนดขาว อยางดี 100 แกรม A3
จํานวน 30 รีม
- กระดาษถายเอกสาร อยางดี 70 แกรม A4
จํานวน 3,220 รีม

300,000 บาท สอบราคา 1. หจก. เกรียงไกรและฟารุง
2. หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

279,730.00 บาท บ. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
267,596.30 บาท บางปะอิน จก.

3. บ. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จก.
268,912.40 บาท

เปนเงิน 268,912.40 บาท

และเสนอราคารวมต่ําสุด

-2งานจัดซื้อจัดจาง

ลําดับที่

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

( ราคากลาง )
4

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดเก็บ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 1 ระบบ

5

จางทําถุงพลาสติกหูหิ้ว (Soft Loop) จํานวน
2 รายการ

6

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

และราคา

1,810,000 บาท สอบราคา 1. บ. ไมโปร จก.

1,806,714.40 บาท บ. เอ็ม.ไอ.เอส คอนซัลแตนส

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

2. บ. เอ็ม.ไอ.เอส คอนซัลแตนส จก. 1,799,868.40 บาท จก. เปนเงิน 1,799,868.40 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
160,000 บาท สอบราคา 1. บ. ศิวะ ซัพพลาย จก.
2. บ. เออเจนท ลอนซ โปรดักส จก.

178,690.00 บาท บ. ศิวะ ซัพพลาย จก.

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

184,575.00 บาท เปนเงิน 175,480.00 บาท

แตเกินวงเงินงบประมาณ

- ขนาด 9x14 นิ้ว จํานวน 10,000 ใบ

ตอรองลดราคาเหลือ 175,480.00

- ขนาด 14x17 นิ้ว จํานวน 10,000 ใบ

บาท

จางเหมาดําเนินการจัดประชุมสัมนา สสช.

250,000 บาท สอบราคา 1. บ. ดิ-แอ็ท-โมสท ฟรีเซนเทชั่น จก. 361,617.20 บาท บ. ดิ-แอ็ท-โมสท ฟรีเซนเทชั่น

เชิงรุก ตอน ประสานเครือขายอาคารสูง

2. บ. การะเกด เอ็นเทอรเทนเมนท จก. 387,554.00 บาท

กทม. ครั้งที่ 1 (ภายในเดือน ส.ค.51)

3. บ. แอด แอด แอด จก.

-

บาท

จก. เปนเงิน 275,000.00 บาท

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไดคะแนนรวมดานเทคนิค
เกิน 80 คะแนน และเสนอราคา

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ เปดซองผูเสนอราคาที่ได

รวมต่ําสุด แตเกินวงเงินงบ

คะแนนรวมดานเทคนิคไมต่ํากวา 80 คะแนน ผูไมผาน

งบประมาณ ตอรองลดราคา

เกณฑการพิจารณาจะสงคืนซองโดยไมเปดซองราคา

เหลือ 275,000.00 บาท

บ.ดิ-แอ็ท-โมสทฯ 93.33 คะแนน
บ.การะเกดฯ 95.67 คะแนน
บ. แอด แอด แอดฯ 43.66 คะแนน

-3ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

( ราคากลาง )
7

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

และราคา

ซื้อครุภัณฑ 2 รายการ
รายการที่ 1 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

384,000 บาท สอบราคา 1. บ.อินเทล ลิงค จก.

1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA

380,730.00 บาท บ.อินเทล ลิงค จก.
เปนเงิน 380,730.00 บาท

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
และเสนอราคารวมต่ําสุด

ขนาดไมนอยกวา 3,100 ANSI Lumens
จํานวน 2 เครื่อง (ทดแทนของเดิม)
1.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
ขนาดไมนอยกวา 3,600 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 2 ครุภัณฑสํานักงาน
2.1 เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
ความเร็ว 40 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง

180,000 บาท สอบราคา 1.บ.เคียวเซรา มิตา (ประเทศไทย) จก. 117,700.00 บาท บ.เคียวเซรา มิตา (ประเทศไทย)
2.บ.ริโก(ประเทศไทย) จก.

เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด

160,500.00 บาท จก. เปนเงิน 117,700.00 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด

