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

1  จางพิมพแบบสอบถามโครงการ 250,000  บาท สอบราคา 1. บ. รวยบุญการพิมพ  จก.     213,657.60  บาท หจก. บางกอกบลอก  เสนอตรงตามเงื่อนไข
 สํารวจภาวะการทํางานของประชากร 2. บ. ศรีเมืองการพิมพ  จก.         175,968  บาท  ที่กําหนด  และเสนอ
 ไตรมาส  2  (เม.ย. - มิ.ย. 50) 3. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง  จก.  ราคารวมต่ําสุด
 จํานวน  96,000  ชุด                                             198,249.60  บาท

4. หจก. ไอเดีย  สแควร              195,168  บาท
5. หจก. สหพัฒนไพศาล             313,296  บาท
6. หจก. บางกอกบลอก               175,680  บาท
7. บ. ซีวีแอลการพิมพ  จก.         192,000  บาท

2  จางพิมพแบบสอบถามการสํารวจ 200,000  บาท สอบราคา 1. หจก. ไอเดีย  สแควร              211,860  บาท  บ. คัลเลอรบอกซ จก.  เสนอตรงตามเงื่อนไข
 การเคลื่อนยายสินคา  2550 2. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง  จก.  ที่กําหนด  และเสนอ
 จํานวน  120,000   แบบ                                                 187,464  บาท  ราคารวมต่ําสุด

3. บ. คัลเลอรบอกซ  จก.             174,000  บาท
4. บ. ศรีเมืองการพิมพ  จก.        180,000   บาท
5. บ. ฐานการพิมพ  จก.              254,232  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....กุมภาพันธ  2550....
(ชื่อหนวยงาน)....ฝายพัสดุ   สํานักงานเลขานุการกรม....
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3  จางทําเสื้อแจ็คเก็ต  และกระเปา
 ใสเอกสาร
 3.1  เสื้อแจ็คเก็ต  จํานวน  2,000  ตัว 600,000  บาท สอบราคา 1. บ. แอดวานซ  คิว จก.             667,500  บาท  หจก. พ. ทับมณี  เสนอตรงตามเงื่อนไข

2. หจก. พ. ทับมณี                     556,000  บาท  ที่กําหนด  และเสนอ
3. บ. เพาเวอร พลัส มารเก็ตติ้ง เซอรวิส  จก.  ราคารวมต่ําสุด

                                               866,700  บาท
4. บ. พี.เค.พี. เท็กซไทล  โปรดักส  จก.  

                                               620,000  บาท
5. บ. จุฑามาศ  จก.                    963,000  บาท

 3.2  จางทํากระเปาใสเอกสาร 400,000  บาท สอบราคา 1. บ. วินเซ็นท  มารเก็ตติ้ง  จก.    233,260  บาท  บ. สโตว ไอเดีย จก.  เสนอตรงตามเงื่อนไข
        จํานวน  2,000  ใบ 2. หจก. พ. ทับมณี                     354,000  บาท  ที่กําหนด  และเสนอ

3. บ. เพิ่มพูน  อินเตอรเทรด  จก.  246,100  บาท  ราคารวมต่ําสุด
4. บ. เพาเวอร  พลัส  มารเก็ตติ้ง เซอรวิส  จก.

                                             1,001,520  บาท
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5. บ. พี.เค.พี. เท็กซไทล โปรดักส  จก.  
                                                394,000  บาท

6. บ. มินนี่มั่น  จก.                     246,100  บาท
7. บ. สโตว ไอเดีย  จก.               185,100  บาท

4  จางพิมพแบบสอบถาม (สทส. 50) 180,000  บาท สอบราคา 1. หจก. ไอเดีย  สแควร               229,194  บาท  บ. ศรีเมืองการพิมพ  เสนอตรงตามเงื่อนไข
 โครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยี 2. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง  จก.  ที่กําหนด  และเสนอ
 สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550                                                 251,022  บาท  ราคารวมต่ําสุด
 (สถานประกอบการ)  3. บ. ฐานการพิมพ  จก.               309,230  บาท  แตเกินงบประมาณ
 จํานวน  85,000  แบบ 4. บ. โบนัส  พรีเพรส  จก.           263,500  บาท คณะกรรมการ ฯ ตอรอง

5. หจก. ที เค พี อิ่นเทลลิเจนท      295,800  บาท ลดเหลือ  198,000  บาท
6. บ. คัลเลอรบอกซ  จก.              207,400  บาท
7. หจก. อรุณการพิมพ                 228,650  บาท
8. บ. ศรีเมืองการพิมพ                 203,235  บาท
9. บ. เค เอส อินเตอรพริ้นติ้ง  จก.  227,375  บาท
10.  บ. มินนี่มั่ม  จก.                   267,750  บาท
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5  จางพิมพหนังสือรายงานประจําป 220,000  บาท สอบราคา 1. บ. โบนัส  พรีเพรส  จก.           282,480  บาท บ. เค เอส อินเตอร  เสนอตรงตามเงื่อนไข
 2549  จํานวน  1,500  เลม 2. บ. ฐานการพิมพ  จก.               269,640  บาท พริ้นติ้ง จก. ที่กําหนด  และเสนอ

3. หจก. ไอเดีย  สแควร           218,119.50  บาท ราคารวมต่ําสุด
4. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสซิ่ง  จก.

                                                231,120  บาท
5. หจก. อรุณการพิมพ                 222,000  บาท
6. บ. เค เอส อินเตอร พริ้นติ้ง จก.  200,625  บาท
7. หจก. บางกอกบลอก                208,245  บาท
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