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

1  จางพิมพซองบรรจุแบบสอบถาม 200,000  บาท สอบราคา  มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว  คือ บริษัทจรัลสนิทวงศ  มีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว
 โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม  บริษัทจรัลสนิทวงศการพิมพ  จํากัด จํากัด  ซึ่งเสนอในเอกสารสอบราคา 
 2550  จํานวน  80,000  ซอง                                             214,000  บาท  โดยเสนอเกินวงเงิน

งบประมาณอยู 14,000 บาท 
คณะกรรมการฯ ขอตอรอง
ราคาแลว  แตบริษัท ฯ
 ยืนราคาเดิมที่เสนอ

เพื่อไมใหเกิดความลาชาเสียหาย
กับงาน ของสํานักงาน ฯ 
คณะกรรมการ ฯ ตกลงจาง
บริษัทจรัลสนิทวงศ ฯ
พิมพซองบรรจุแบบ ฯ 
เปนเงิน  214,000  บาท  

 โดยขออนุมัติเลขาธิการ ฯ 
 เพิ่มวงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....กุมภาพันธ  2549....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
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(ราคากลาง)

2  พิมพรายงานสํารวจการ 200,000  บาท สอบราคา  1.หจก.โรงพิมพชวนพิมพ         200,000  บาท หางหุนสวนจํากัด มีผูเสนอราคา  10  ราย
 เปลี่ยนแปลงของประชากร  2.บริษัทดอกเบี้ย จํากัด             163,500  บาท บางกอกบลอก จากการตรวจสอบคุณสมบัติ
 พ.ศ. 2548 - 2549  จํานวน   3.บริษัทเซเวน พริ้นติ้ง กรุป จํากัด และเอกสารหลักฐาน
 500  เลม                                              170,900  บาท ปรากฏวามีผูเสนอราคา

 4.บริษัทศรีเมืองการพิมพ จํากัด ไมถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
                                             170,900  บาท ในเอกสารสอบราคา  4  ราย  คือ

 5.บริษัทแอล.ที.เพรส จํากัด       204,370  บาท  1.บริษัททอปมัลติพริ้นส  จํากัด
 6.หจก.บางกอกบลอก              140,660  บาท  2.บริษัทอีเกิ้ลเปเปอร  จํากัด
 7.บริษัททอปมัลติพริ้นส จํากัด   209,720  บาท  3.โรงพิมพมหาวิทยาลัย
 8.โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ธรรมศาสตร

                                             219,500  บาท  4.หจก.ไอเดียสแควร
 9.บริษัทอีเกิ้ลเปเปอร จํากัด       379,850  บาท คณะกรรมการฯ จึงไมรับ
10.หจก.ไอเดียสแควร               140,705  บาท พิจารณาราคา  และไดพิจารณา

ราคาผูเสนอราคาที่เหลือ  6  ราย
ซึ่งมีเอกสารแสดงคุณสมบัติ
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(ราคากลาง)

และเสนอเอกสารตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด  

โดยหจก.บางกอกบลอก  
เสนอราคารวมต่ําสุด

3  พิมพแบบสํารวจภาวะการ 200,000  บาท สอบราคา  1.บริษัทรุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด หจก.บางกอกบลอก มีผูเสนอราคา  8  ราย
 ทํางานของประชากร ไตรมาส 2                                              176,640  บาท จากการตรวจสอบคุณสมบัติ
 (เม.ย. - มิ.ย.) 2549  จํานวน  2.บริษัทเซเวน พริ้นติ้ง กรุป จํากัด เอกสารหลักฐานของผูเสนอราคา
 96,000  ชุด                                              187,200  บาท ทุกราย  ปรากฏวามีผูเสนอราคา

 3.บริษัทศรีเมืองการพิมพ จํากัด  175,104 บาท ไมถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
 4.หจก.บางกอกบลอก              172,800  บาท ในเอกสารสอบราคา  4  ราย คือ
 5.บริษัททอปมัลติพริ้นส จํากัด   1.บริษัททอปมัลติพริ้นส ฯ

                                         300,969.60  บาท  2.โรงพิมพมหาวิทยาลัย
 6.โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ธรรมศาสตร

                                             201,600  บาท  3.บริษัทอีเกิ้ลเปเปอร ฯ
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง)

 7.บริษัทอีเกิ้ลเปเปอร จํากัด       230,400  บาท  4.หจก.ไอเดียสแควร
 8.หจก.ไอเดียสแควร               184,896  บาท คณะกรรมการ ฯ จึงไมรับ

พิจารณาราคา  และเห็นควร
พิจารณาผูเสนอราคาที่เหลือ
4  ราย  ซึ่งมีเอกสารแสดง
โดยหจก.บางกอกบลอก
เสนอราคารวมต่ําสุด

4  พิมพหนังสือรายงานประจําป 220,000  บาท สอบราคา  1.หจก.ไมล ไฮ มี เดีย         265,354.65  บาท บริษัทเค เอส อินเตอร มีผูเสนอรวม  11  ราย
 2548  จํานวน  1,500  เลม  2.บริษัทดอกเบี้ย จํากัด             202,500  บาท พริ้นติ้ง จํากัด หจก.ไมล ไฮ มีเดีย ไมมีสําเนา

 3.บริษัทเซเวน พริ้นติ้ง กรุป จํากัด จาง  หรือหนังสือรับรองผลงาน
                                             234,450  บาท มาแสดงคณะกรรมการ ฯ

 4.บริษัทศรีเมืองการพิมพ  จํากัด ถือวายืนหลักฐานการเสนอราคา
                                             222,000  บาท ไมครบถวน  ตามที่กําหนด

เอกสารเสนอราคา
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(ราคากลาง)

 5.บริษัทสไตล ครีเอทีฝ เฮาส จํากัด จึงไมรับพิจารณา  และ
                                             296,925  บาท พิจารณาราคาผูเสนอ  10  ราย  

 6.บริษัทเค เอส อินเตอร พริ้นติ้ง จํากัด ที่มีเอกสารแสดงคุณสมบัติ
                                             160,500  บาท ครบถวนถูกตอง  โดยบริษัท

 7.หจก. เปเปอร เฮาส               250,000  บาท เค เอส อินเตอร พริ้นติ้ง จํากัด  
 8.หจก.อรุณการพิมพ               255,240  บาท เสนอราคารวมต่ําสุด
 9.บริษัทเลคแอนดฟาวดเทน  พริ้นติ้ง จํากัด

                                             272,850  บาท
10.บริษัทที ซี จี พริ้นติ้ง จํากัด    284,085  บาท
11.บริษัทออนปา  จํากัด            194,253  บาท
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