สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เดือนมีนำคม 2560
สำนักบริหำรกลำง กลุม่ งำนคลังและพัสดุ
วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2560
ลำดับ
ที่

1
2
3

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
ซื้อกระเป๋าเอกสาร จานวน 50 ใบ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 17 รายการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ะซือ้

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

15,000.-

15,000.-

ตกลงราคา

ร้าน เอทีก๊อปปี๊ ศูนย์ถ่ายเอกสาร

15,000.-

ร้าน เอทีก๊อปปี๊ ศูนย์ถ่ายเอกสาร

15,000.-

98,482.80

9,886.80

98,482.80

9,886.80

ตกลงราคา

ตกลงราคา

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

98,482.80

9,886.80

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

4

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ

48,556.60

48,556.60

ตกลงราคา

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ

7

ซื้อประกาศนียบัตรพร้อมปกเพือ่ ใช้ใน
โครงการฝึกอบรมฯ จานวน 50 ชุด

29,505.25

29,505.25

ตกลงราคา

22,898.-

22,898.-

ตกลงราคา

15,000.-

15,000.- บาท

ตกลงราคา

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย
บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

ร้าน เอทีก๊อปปี๊ ศูนย์ถ่ายเอกสาร

48,556.60

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

16,520.80

16,520.80

ตกลงราคา

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

98,482.80

9,886.80

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

48,556.60

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
29,505.25

22,898.-

15,000.-

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

8

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

5

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย
บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

ร้าน เอทีก๊อปปี๊ ศูนย์ถ่ายเอกสาร

29,505.25

22,898.-

15,000.-

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
16,520.80

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

16,520.80

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง

สืบราคาแล้ว

197/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

1 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

198/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

1 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

199/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

2 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

200/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

2 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

201/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

2 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

202/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

3 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

203/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

3 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

204/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

3 มีนาคม 2560

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

9

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ

32,277.92

32,277.92

ตกลงราคา

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

32,277.92

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

32,277.92

10

ซื้อวัสดุสานักงาน เพือ่ ใช้ในโครงการฯ
จานวน 3 รายการ

20,000.-

20,000.-

ตกลงราคา

บจก. แมททีเรียล คอลเลคชัน่

20,000.-

บจก. แมททีเรียล คอลเลคชัน่

20,000.-

11

ซื้อวัสดุสานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 33 รายการ

85,784.04

85,784.04

ตกลงราคา

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

85,784.04

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ

12

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 15 รายการ

99,854.-

99,854.-

ตกลงราคา

อุดมสาส์น

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 27 รายการ

99,886.64

99,886.64

ตกลงราคา

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

99,854.-

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

21,701.01

21,701.01

ตกลงราคา

15

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จานวน 102 ใบ

15,300.-

15,300.-

ตกลงราคา

16

ซื้อของขวัญ จานวน 9 ชิน้

17

ซื้อวัสดุสานักงาน

18

ซื้อวัสดุสานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 19 รายการ

13,080.-

11,449.-

49,016.70

13,080.-

11,449.-

49,016.70

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย
บจก. แกรนด์ สเต็บ

บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

อุดมสาส์น

99,854.-

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
99,886.64

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

14

85,784.04

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

13

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

99,886.64

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
21,701.01

15,300.-

13,080.-

11,449.-

49,016.70

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย
บจก. แกรนด์ สเต็บ

บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

21,701.01

15,300.-

13,080.-

11,449.-

49,016.70

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง

สืบราคาแล้ว

205/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

3 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

206/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

6 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

207/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

6 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

208/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

6 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

209/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

7 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

210/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

8 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

211/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

10 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

212/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

16 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

213/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

16 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

214/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

20 มีนาคม 2560

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ

19

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

10,510.-

10,510.-

ตกลงราคา

20

ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร 76 ใบ

14,060.-

14,060.-

ตกลงราคา

อุดมสาส์น
บจก. แกรนด์ สเต็บ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
10,510.-

14,060.-

อุดมสาส์น
บจก. แกรนด์ สเต็บ

10,510.-

14,060.-

ซื้อวัสดุสานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์

21

จานวน 32 รายการ

22

ซื้อกรอปรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 คู่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 1 ชุด /รัชกาลที่ 10
จานวน 1 ชุด

23

ซื้อวัสดุสานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 28 รายการ

24

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 7
เครื่อง

26
27

เดือน เม.ย. 60
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตัง้ จานวน
2 เครื่อง
ซื้อวัสดุสานักงาน 18 รายการ

เดือน เม.ย. 60

สืบราคาแล้ว

215/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

23 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

216/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

23 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

217/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

23 มีนาคม 2560

27,362.04

ตกลงราคา

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

27,362.04

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

27,362.04

8,000.-

8,000.-

ตกลงราคา

ร้านศรีวันชาติ

8,000.-

ร้านศรีวันชาติ

8,000.-

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

218/2560 28
มีนาคม 2560

107,599.20
112,683.84
103,246.44

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

103,246.44

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

219/2560 29
มีนาคม 2560

21,721.-

99,000.-

103,246.44

107,843.16

ตกลงราคา

บจก. เนชัน่ เฟิร์สท์ ซัพพลาย
บจก. แอมพลัส ดีซายน์
บจก. โกลเด็น ลีโอ จากัด

21,721.-

21,721.-

ตกลงราคา

บจก.อินเตอร์เทค คอมมูนิเคชัน่
แอนด์ โมบายเซอร์วิส

21,721.-

บจก.อินเตอร์เทค คอมมูนิเคชัน่
แอนด์ โมบายเซอร์วิส

99,000.-

99,000.-

ตกลงราคา

บจก. บางจาก กรีนเนท

99,000.-

บจก. บางจาก กรีนเนท

96,835.-

64,065.18

96,835.-

64,065.18

ตกลงราคา

ตกลงราคา

บจก. พี.เจ แอดวานซ์ เซอร์วิส

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

96,835.-

64,065.18

บจก. พี.เจ แอดวานซ์ เซอร์วิส

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

96,835.-

64,065.18

ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิง และน้ามันหล่อลืน่

28

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง

27,362.04

ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิง และน้ามันหล่อลืน่

25

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

80,000.-

80,000.-

ตกลงราคา

บจก. บางจาก กรีนเนท

80,000.-

บจก. บางจาก กรีนเนท

80,000.-

สืบราคาแล้ว

220/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

29 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

221/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

30 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

222/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

30 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

223/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

30 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

224/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

31 มีนาคม 2560

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ ะซือ้

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

29

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ

83,559.51

83,559.51

ตกลงราคา

26,175.41

26,175.41

ตกลงราคา

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
83,559.51

เจ. ที. ซี. ซัพพลาย

83,559.51

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 12 รายการ /

30

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

26,175.41

31

จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการเนือ่ งในวัน
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยปี60

32

จ้างผลิตวีดีทัศน์รณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

206,724.-

346,314.67

ตกลงราคา

33

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

9,276.90.-

9,276.90.-

ตกลงราคา

หจก.ควอลิที ไอที เซอร์วิส

34

จ้างเดินสายสัญญาณ LAN

10,486.-

10,486.-

ตกลงราคา

บจก.บีริช อินโนเวชัน่

35

จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการ
ดาเนินงานรอบ 2 ปี 6 เดือน

169,916.-

179,172.-

ตกลงราคา

บจก.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ 169,916.หจก. ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์ 175,000.หจก. ยูนิตพี้ บั ลิเคชัน่
192,600.-

70,000.-

70,000.-

ตกลงราคา

ร้าน เอทีก๊อปปี๊ ศูนย์ถ่ายเอกสาร

8,774.-

8,774.-

ตกลงราคา

36
37

จ้างทาเอกสารเพือ่ ใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมฯ
จ้างทาป้ายชือ่ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน

59,920.-

59,920.-

ตกลงราคา

บจก.เบทเทอร์เวอร์ค

59,920.-

บริษทั โกลเด็น ลีโอ จากัด

26,175.41

บจก.เบทเทอร์เวอร์ค

59,920.-

บจก. เมษา โปรดักชัน่ (สนญ.)

206,724.-

9,276.90.-

หจก.ควอลิที ไอที เซอร์วิส

9,276.90.-

10,486.-

บจก.บีริช อินโนเวชัน่

10,486.-

บจก.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล
พับลิเคชัน่

169,916.-

70,000.-

ร้าน เอทีก๊อปปี๊ ศูนย์ถ่ายเอกสาร

70,000.-

ร้านวิชัยการช่าง

8,774.-

ร้านวิชัยการช่าง

8,774.-

บจก. เมษา โปรดักชัน่ (สนญ.)
206,724.บจก.ออฟฟิศฟอร์โมบายแอพพลิเคชัน่ 359,220.บจก. มานะ แบงค็อก
473,000.-

38

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

64,000.-

64,000.-

ตกลงราคา

บจก.เวคินทร์ แทรเวล

64,000.-

บจก.เวคินทร์ แทรเวล

64,000.-

39

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

12,840.-

12,840.-

ตกลงราคา

หจก.ทีแอนด์ ซัน โอเอ

12,840.-

หจก.ทีแอนด์ ซัน โอเอ

12,840.-

40

จ้างทาตรายาง จานวน 34 อัน

8,340.-

8,340.-

ตกลงราคา

ร้านโกมลตรายาง

8,340.-

ร้านโกมลตรายาง

8,340.-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง

สืบราคาแล้ว

225/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

31 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

226/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

31 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

138/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

1 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

139/2560 2
มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

140/2560
2 มีนาคม 2560
141/2560
3 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

142/2560 3
มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

143/2560
3 มีนาคม 2560
144/2560
3 มีนาคม 2560
145/2560
6 มีนาคม 2560
146/2560
6 มีนาคม 2560
147/2560
6 มีนาคม 2560

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ะซือ้

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

41

จ้างทาตรายาง จานวน 47 อัน

12,090.-

12,090.-

ตกลงราคา

ร้านโกมลตรายาง

12,090.-

ร้านโกมลตรายาง

12,090.-

42

จ้างซ่อมแซมห้องทางานผูบ้ ริหาร

92,854.60

92,854.60

ตกลงราคา

ร้านวิชัยการช่าง

92,854.60

ร้านวิชัยการช่าง

92,854.60

43

จ้างตกแต่งสถานทีห่ อ้ งประชุมจอมพล
ป.พิบูลสงคราม

5,000.-

5,000.-

ตกลงราคา

นางสาวชูศรี ทองดี

5,000.-

นางสาวชูศรี ทองดี

5,000.-

11,941.20

11,941.20

ตกลงราคา

บจก. ดี. ดี. คาร์เซอร์วิส

11,941.20

บจก. ดี. ดี. คาร์เซอร์วิส

11,941.20

9,886.80

9,886.80

ตกลงราคา

บจก. ดี. ดี. คาร์เซอร์วิส

9,886.80

บจก. ดี. ดี. คาร์เซอร์วิส

9,886.80

9,897.50

9,897.50

ตกลงราคา

หจก.สยามสุขสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป

9,897.50

20,865.-

20,865.-

ตกลงราคา

ร้านวิชัยการช่าง

20,865.-

ร้านวิชัยการช่าง

20,865.-

6,848.-

6,848.-

ตกลงราคา

หจก.สยามสุขสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป

6,848.-

หจก.สยามสุขสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป

6,848.-

9,318.70

9,318.70

ตกลงราคา

บริษทั ดีดี คาร์เซอร์วิส จากัด

9,318.70

บริษทั ดีดี คาร์เซอร์วิส จากัด

9,318.70

8,693.75

8,693.75

ตกลงราคา

บริษทั ดีดี คาร์เซอร์วิส จากัด

8,693.75

บริษทั ดีดี คาร์เซอร์วิส จากัด

8,693.75

44
45
46
47
48
49
50

จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน
กบ - 7051 นนทบุรี
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน
ชภ - 9022 กทม.
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณ
ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน
จ้างซ่อมผนังวอลล์เปเปอร์หอ้ งรับรอง
ปลัดกระทรวง ชัน้ 7
จ้างซ่อมเปลีย่ นท่อน้าทิง้ เครื่องปรับอากาศ
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน
ฌน - 4591 กทม.
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน
ฎล - 1528 กทม.

หจก.สยาม สุขสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป 9,897.50

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว

148/2560
6 มีนาคม 2560
149/2560
8 มีนาคม 2560
150/2560
8 มีนาคม 2560
151/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

8 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

152/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

13 มีนาคม 2560
153/2560
13 มีนาคม 2560
154/2560
13 มีนาคม 2560
155/2560
14 มีนาคม 2560
156/2560
15 มีนาคม 2560
157/2560
15 มีนาคม 2560
158/2560
16 มีนาคม 2560
159/2560
20 มีนาคม 2560

51

จ้างทาตรายาง จานวน 31 อัน

5,270.-

5,270.-

ตกลงราคา

ร้านโกมลตรายาง

5,270.-

ร้านโกมลตรายาง

5,270.-

52

จ้างรื้อถอนตูเ้ อกสาร (กลุม่ งานพัฒนา
ระบบบริหาร )

14,980.-

14,980.-

ตกลงราคา

ร้านวิชัยการช่าง

14,980.-

ร้านวิชัยการช่าง

14,980.-

53

จ้างทาข้อมูลประมาณการแนวโน้มความ
ต้องการแรงงานและประมาณการ
แนวโน้มผูส้ าเร็จการศึกษาทีจ่ ะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

100,000.-

บจก.อะดามัส รีเซิร์ช แอนด์
คอนซัลแทนต์

100,000.-

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

จ้างทาสีผนัง และเพดานห้องอาหาร
กระทรวงแรงงาน ชัน้ 1

33,000.-

นายผดุงศักดิ์ สินยา

33,000.-

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

54

145,000.-

33,000.-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

บจก.อะดามัสรีเซิร์ชแอนด์คอนซัลแทนต์
100,000.นายอนุวัฒน์ ชลไพศาล
200,000.นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

135,000.-

นายผดุงศักดิ์ สินยา

33,000.-

160/2560 20
มีนาคม 2559
161/2560
22 มีนาคม 2560

ลำดับ
ที่

55
56
57

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศเพือ่ ใช้ในการ
ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวง
แรงงาน รุ่น 16
จ้างทากระเป๋าเอกสารเพือ่ ใช้ในการ
ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวง
แรงงาน รุ่น 16 จานวน 52 ใบ
จ้างทาเอกสารประกอบฝึกอบรม
ข้าราชการใหม่ รุ่น 16

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

โดยสรุป

33,000.-

33,000.-

ตกลงราคา

บจก.เวคินทร์ แทรเวล

33,000.-

บจก.เวคินทร์ แทรเวล

33,000.-

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

162/2560 23
มีนาคม 2559

13,375.-

13,375.-

ตกลงราคา

หจก.ท็อป เเฟชัน่ อินเตอร์
เทรดดิง้

13,375.-

หจก.ท็อป เเฟชัน่ อินเตอร์
รดดิง้

13,375.-

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

163/2560 23
มีนาคม 2560

10,000.-

10,000.-

วิธี ตกลงราคา

164/2560
23 มีนาคม 2560

58

จ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลือ่ นและเร่งรัด
การดาเนินงานตามข้อสัง่ การของรัฐมนตรี

245,000.-

268,700.-

ตกลงราคา

59

จ้างศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการแรงงาน
ไทยสูแ่ รงงานยุค Brain Power

300,000.-

310,000.-

ตกลงราคา

60

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

61

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ะซือ้

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

10,000.-

บจก. ไอ ดูเคชัน่

10,000.-

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

หจก. เทพเพ็ญวานิสย์
บจก. สแควร์กราฟฟิก
บจก. ธนภัทร (2006) พริ้นติง้

245,000.284,620.276,500.-

หจก. เทพเพ็ญวานิสย์

245,000.-

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

300,000.ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

300,000.-

บจก. ไอ ดูเคชัน่

นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ

320,000.-

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)
หจก.ที แอนด์ ซัน โอเอ
บริษทั วัชรกรุงไทย จากัด

141,344.86
169,702.187,143.-

บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)

141,344.86

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง

165/2560 23
มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว

166/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

30 มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

167/2560 30
มีนาคม 2560

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม
สืบราคาแล้ว

168/2560
30 มีนาคม 2560
169/2560

เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

30 มีนาคม 2560

141,344.86

166,064.-

ตกลงราคา

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบียน 4กฬ - 6947 กทม.

5,093.20

5,093.20

ตกลงราคา

บริษทั ดีดี คาร์เซอร์วิส จากัด

5,093.20

บริษทั ดีดี คาร์เซอร์วิส จากัด

5,093.20

62

จ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้องประชุม
ประสงค์รณะนันทน์

48,150.-

48,150.-

ตกลงราคา

ร้านวิชัยการช่าง

48,150.- บาท

ร้านวิชัยการช่าง

48,150.-

63

จ้างสารวจตามแบบสอบถามโครงการ
สารวจค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นของแรงงานเพือ่
พัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.
2560 ส่วนกลาง(กทม.) จานวน 650
ตัวอย่าง

78,000.-

78,000.-

ตกลงราคา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

78,000.-

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

78,000.-

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

64

จ้างผลิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
หนังสือพิมพ์

64,200.-

64,200.-

ตกลงราคา

บริษทั สยามรัฐ จากัด(โรงพิมพ์)

64,200.-

บริษทั สยามรัฐ จากัด(โรงพิมพ์)

64,200.-

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

170/2560 30
มีนาคม 2560
171/2560
30 มีนาคม 2560

ลำดับ
ที่

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ

วงเงินทีจ่ ะซือ้

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

โดยสรุป

16,800.-

16,800.-

ตกลงราคา

หจก.บางกอกบล็อก

16,800.-

หจก.บางกอกบล็อก

16,800.-

สืบราคาแล้ว เป็น
ราคาทีเ่ หมาะสม

7,370.-

7,370.-

ตกลงราคา

ร้านโกมลตรายาง

7,370.-

ร้านโกมลตรายาง

7,370.-

สืบราคาแล้ว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม

3,662,000.-

วิธีพิเศษ

บริษทั เจ.พี.บิวเดอร์ จากัด

3,660,000.-

บริษทั เจ.พี.บิวเดอร์ จากัด

3,660,000.-
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จ้างพิมพ์เอกสารสถานการณ์ด้านแรงงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และประมาณ
การไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 120
เล่ม

66

จ้างทาตรายาง จานวน 26 อัน

67

จ้างปรับปรุงห้องน้าอาคาร 15 ชัน้ สป.รง. 3,660,000.-

68

ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 4 รายการ

69

จ้างจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2,000,000

1,991,273.-

วิธีพิเศษ

70

ซื้อระบบ Log ทดแทนปีงบประมาณ
2560

7,276,000.-

7,276,000.-

e-Bidding
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จ้างผลิต และแผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสือ่
โทรทัศน์

596,000.-

5,500,000.-

617,243.28

5,500,000.-

สอบราคา

e-Bidding

บจก. แอลทูอี
299,865.36
บจก. แจ็กเฟอร์นิเจอร์
300,991.บจก. พีแอนด์พี ไฮท์สปีดโซลูชนั่ 307,277.25
310,032.50
บจก. ไทยพัฒนาครุภัณฑ์
375,000.บจก. บริบรูณ์กิจ
บจก. แอมเบอร์โฮม เฟอร์นิเจอร์ 376,820.บจก. กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิง่
412,950.45
บจก. ลีลานันท์
414,946.บจก.สยามสตีล อินเตอร์เนชัน่ แนล 423,810.บจก. ซีนอนเทค
448,918.50
1,990,200.หจก. ปณัฐชา
2,000,000.บริษทั นามกรุ๊ป จากัด
บริษทั เบทเทอร์เวอร์ค จากัด 1,983,619.50

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง
172/2560 31
มีนาคม 2560

173/2560
31 มีนาคม 2560
สัญญา
จัดหาโดยวิธีอนื่ แล้วไม่
ได้ผลและเป็นผู้มี
27/2560 16 มีนาคม
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
2560

299,865.36

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาต่าสุด

สัญญา
28/2560 23 มีนาคม
2560

บริษทั เบทเทอร์เวอร์ค จากัด

1,983,619.50

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่าสุด

7,080,000.-

เอ็มทีที คอนซอเตียม

7,080,000.-

ข้อเสนอถูกต้อง
ครบถ้วน

สัญญา
29/2560 28 มีนาคม
2560
สัญญา
30/2560 29 มีนาคม
2560

บจก.ลาเวลล์ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ 4,890,000.4,523,110.บจก.อิมเมจ โซลูชนั่
2,963,900.บจก. บลูสตาร์ มีเดีย
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์5,000,000.-

บริษทั ลาเวลล์ เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์ จากัด

เอ็มทีที คอนซอเตียม

บริษทั แอลทูอี จากัด

4,790,000.-

สัญญา
ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน 31/2560
30 มีนาคม
2560

ลำดับ
ที่

72

งำนทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้ำง
จ้างพัฒนาระบบ Mobile Application
บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน ปีงบ
2560

วงเงินทีจ่ ะซือ้

รำคำกลำง

วิธซี อื้

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่ สนอ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำ (บำท)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

รำคำ (บำท)

โดยสรุป

บริษทั แอ็ดวานซ์ อินโนเวชัน่
เทคโนโลยี จากัด

1,420,000.-

ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน

บจก.แอ็ดวานซ์ อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี
1,420,000.2,020,000.-

2,020,000.-

e-Bidding

บจก. เอไจล์ แร็พ

1,615,500.-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ /จ้ำง
สัญญา
32/2560 30 มีนาคม
2560

