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

1  พิมพแบบสอบถาม (แบบ สทส49) 300,000  บาท สอบราคา  1.หจก.โรงพิมพชวนพิมพ         301,500  บาท บริษัทออนปา จํากัด ราคาต่ําสุด
 โครงการสํารวจขอมูลเทคโนโลยี  2.บริษัทออนปา จํากัด              198,858  บาท
 สารสนเทศและการสื่อสาร  3.บริษัทเค เอส อินเตอร พริ้นติ้ง  จํากัด
 พ.ศ. 2549 (สถานประกอบการ)                                              261,000  บาท
 จํานวน  90,000  แบบ

2  สอบราคาจางพิมพแผนพับ 140,000  บาท สอบราคา  1.หจก.พี เอช อาร เอ็น โฮลดิ้ง เพรส บริษัทรุงศิลป ราคาต่ําสุด  และอยูภายใน
 ประชาสัมพันธ จํานวน 3 รายการ                                              149,000  บาท การพิมพ (1977) วงเงินงบประมาณที่กําหนด
 2.1 แผนพับโครงการสํามะโน  2.หจก.โรงพิมพชวนพิมพ         168,000  บาท จํากัด
 อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550  3.บริษัทเลคแอนดฟาวดเทน พริ้นติ้ง จํากัด
 (ขอมูลพื้นฐาน)  จํานวน                                              162,640  บาท
 80,000  แผน  4.บริษัทเบสท สเต็ป แอดเวอรไทซิ่ง  จํากัด
 2.2 แผนพับโครงการสํารวจ                                              190,000  บาท
 ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  5.บริษัทสยามทองกิจ  จํากัด     205,012  บาท
 และการสื่อสาร พ.ศ. 2549  6.หจก.เปเปอร เฮาส                148,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน....มกราคม  2549....
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
(ราคากลาง)

 (สถานประกอบการ)  จํานวน  7.หจก.ไอเดีย สแควร              156,754  บาท
 80,000  แผน  8.บริษัทเซเวน พริ้นติ้ง กรุป จํากัด
 2.3 แผนพับ "เราทําสถิติกัน                                              163,400  บาท
 อยางไร"  จํานวน  20,000 แผน  9.บริษัทซี.ที.บี.เวิลด  จํากัด  201,117.20  บาท

10.บริษัทปยะพล  จํากัด            165,636  บาท
11.บริษัททีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด      174,000  บาท
12.บริษัทรุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด

                                             127,116  บาท
13.บริษัทออนปา  จํากัด            136,240  บาท
14.หจก. เมเปลไชน                 198,164  บาท
15.บริษัทสยาม แฟมิลี่ (สยาม) จํากัด

                                             217,800  บาท
16.บริษัทคัลเลอรบอกซ  จํากัด   154,200  บาท
17.บริษัทสุพีเรีย พริ้นติ้งเฮาส จํากัด

                                             164,400  บาท
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18.หจก.อรุณการพิมพ              137,400  บาท
19.บริษัทคอมฟอรม  จํากัด       153,224  บาท
20.บริษัทรวยบุญการพิมพ  จํากัด

                                             140,608  บาท
21.หจก.บางกอกบลอก             133,800  บาท

3  จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 71,409,000  บาท ประมูลดวย  มีผูสนใจเขายื่นขอเสนอทางเทคนิค 2 ราย คือ บ. วี-สมารท จํากัด เสนอราคารวม 2 รายการ
 โครงการจัดตั้งศูนยสารสถิติ ระบบ  1.บริษัทเอส วี โอ เอ จํากัด (มหาชน) ต่ําสุด
 แหงชาติ  ประกอบดวย อิเล็กทรอนิกส  2.บริษัทวี-สมารท จํากัด
 รายการ 1  วางระบบและจัดหา คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
 อุปกรณ  1  ระบบ  งบประมาณ และขอเสนอทางเทคนิคของผูยื่นขอเสนอ
 63,750,000  บาท ทั้ง  2  ราย  ประกาศรายชื่อใหผูเสนอราคา 
 รายการ 2  ระบบบริหารจัดการ ทั้ง  2  ราย  เขาประมูลดวยระบบ
 ในการเชื่อมโยงในสวนภูมิภาค อิเล็กทรอนิกส  
 1 ระบบ  งบประมาณ ในวันที่  5  ม.ค. 49  ระยะเวลาประมูลเริ่ม
 7,659,900  บาท 10.30  -  12.00  น.  ดังนี้
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รายการ  1  เริ่ม  10.30 - 11.00  น.
                แบบ Sealed Bid Awte

        บ. เอส วี โอ เอ ฯ  เสนอ 63,736,000 บาท
       บ. วี-สมารท ฯ เสนอ 63,680,000  บาท
รายการ  2  เริ่ม  11.30 - 12.00  น.
                แบบ Sealed Bid Awte
       บ. เอส วี โอ เอ ฯ  เสนอ 7,638,000 บาท
       บ. วี-สมารท ฯ เสนอ  7,629,000  บาท
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