
ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ประเภทใบสัง่ซ้ือ

เดอืนธันวาคม 2560

1 หมึกพมิพเ์อกสาร 87,000.00             86,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 86,563 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 86,563 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 1/2561 ลว. 07/12/60

เดอืนกุมภาพันธ์ 2561

2 วสัดุส านักงาน 15,000.00             14,667.47 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย ์14,974 บาท ร้านอาทรพาณิชย ์14,974 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 2/2561 ลว. 01/02/61

3 ใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 5,000.00               4,194.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 3,920 บาท บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 3,920 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 3/2561 ลว. 09/02/61

เดอืนมีนาคม 2561

4 วสัดุส านักงาน 40,000.00             35,220.12 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย ์34,325.60 บาท ร้านอาทรพาณิชย ์34,325.60 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 4/2561 ลว. 23/03/61

5 วสัดุส านักงาน 42,759.34             44,533.68 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย ์42,759.34 บาท ร้านอาทรพาณิชย ์42,759.34 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 5/2561 ลว. 30/03/61

เดอืนพฤษภาคม 2561

6 วสัดุส านักงาน 12,000.00             11,799.50 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย ์9,148.50 บาท ร้านอาทรพาณิชย ์9,148.50 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 6/2561 ลว. 04/05/61

เดอืนมิถุนายน 2561

7 ครุภณัฑ์ส านักงาน 378,000.00            418,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 376,745.93 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 376,745.93 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 7/2561 ลว. 13/06/61

เดอืนกรกฎาคม 2561

8 หมึกพมิพเ์อกสาร 80,000.00             71,465.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 66,875 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 66,875 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 8/2561 ลว. 25/07/61

เดอืนสิงหาคม 2561

9 วสัดุส านักงาน 55,000.00             50,449.78 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย ์48,496.68 บาท ร้านอาทรพาณิชย ์48,496.68 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 9/2561 ลว. 07/08/61

เดอืนกันยายน 2561

10 วสัดุส านักงาน 30,000.00             28,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย ์27,852.10 บาท ร้านอาทรพาณิชย ์27,852.10 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 10/2561 ลว. 21/09/61

11 วสัดุส านักงาน 42,000.00             41,676.50 เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย ์41,676.50 บาท ร้านอาทรพาณิชย ์41,676.50 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 11/2561 ลว. 27/09/61

12 หมึกพมิพเ์อกสาร 50,000.00             46,705.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 46,705.50 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 46,705.50 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 12/2561 ลว. 28/09/61

ประเภทใบสัง่จา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง



ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง

เดอืนมกราคม 2561

13 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 42,000.00             41,669.55             เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้างนนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 39,068.91 บาท บริษทั โตโยต้างนนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 39,068.91 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 1/2561 ลว. 22/01/61

14 จ้างท าตรายาง 1,000.00               1,026.66               เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 910 บาท ร้านโกมลตรายาง 910 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 2/2561 ลว. 24/01/61

15 พมิพแ์บบแนบท้ายระเบียบ 6,420.00               6,420.00               เฉพาะเจาะจง ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา 6,420 บาท ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา 6,420 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 3/2561 ลว. 24/01/61

เดอืนกุมภาพันธ์ 2561

16 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการประชมุ 44,940.00             44,940.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์44,940 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์44,940 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 4/2561 ลว. 05/02/61

เดอืนมีนาคม 2561

17 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,500.00               2,314.77               เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 2,129.30 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 2,129.30 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 5/2561 ลว. 20/03/61

18 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการประชมุ 200,000.00            196,880.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์195,168 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์195,168 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 6/2561 ลว. 22/03/61

19 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 40,000.00             49,333.33             เฉพาะเจาะจง ร้านฐานิกานันท์ 40,000 บาท ร้านฐานิกานันท์ 40,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 7/2561 ลว. 26/03/61

20 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการประชมุ 73,830.00             74,258.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์73,830 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์73,830 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 8/2561 ลว. 30/03/61

21 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 18,000.00             18,700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านฐานิกานันท์ 18,000 บาท ร้านฐานิกานันท์ 18,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 9/2561 ลว. 30/03/61

เดอืนพฤษภาคม 2561

22 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 20,000.00             19,402.31             เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยยานยนต์ อนิเตอร์เซลส์ จ ากดั 17,552.28 บาท บริษทั ไทยยานยนต์ อนิเตอร์เซลส์ จ ากดั 17,552.28 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 10/2561 ลว. 30/05/61

23 จ้างท าตรายาง 1,100.00               1,050.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 1,010 บาท ร้านโกมลตรายาง 1,010 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 11/2561 ลว. 30/05/61

เดอืนมิถุนายน 2561

24 จ้างท าตรายาง 1,000.00               833.33                  เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 750 บาท ร้านโกมลตรายาง 750 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 12/2561 ลว. 14/06/61

เดอืนกรกฎาคม 2561

25 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ สมนาม 47,806.45 บาท นางสาวศิริวรรณ สมนาม 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 13/2561 ลว. 17/07/61

26 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวณีิ หะธรรมวงค์ 47,806.45 บาท นางสาวภาวณีิ หะธรรมวงค์ 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 14/2561 ลว. 17/07/61

27 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐภรณ์ ผลโพธิ ์47,806.45 บาท นางสาวณัฎฐภรณ์ ผลโพธิ ์47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 15/2561 ลว. 17/07/61

28 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นายรังสี มุทธามุนี 47,806.45 บาท นายรังสี มุทรามุนี 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 16/2561 ลว. 17/07/61

29 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงษ ์ศุภพชิน์ 47,806.45 บาท นายวฒิุพงษ ์ศุภพชิน์ 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 17/2561 ลว. 17/07/61

30 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาพร โฮมละคร 47,806.45 บาท นางสาวรัตนาพร โฮมละคร 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 18/2561 ลว. 17/07/61



ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง

31 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวรรณ วงศ์พลสุข 47,806.45 บาท นางสาวศศิวรรณ วงศ์พลสุข 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 19/2561 ลว. 17/07/61

32 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี สายทอง 47,806.45 บาท นางสาววารุณี สายทอง 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 20/2561 ลว. 17/07/61

33 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวกลัยา แสงมณีย ์47,806.45 บาท นางสาวกลัยา แสงมณีย ์47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 21/2561 ลว. 17/07/61

34 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นายวชิญสิษฎ ์ปวศฎานันท์ 47,806.45 บาท นายวชิญสิษฎ ์ปวศฎานันท์ 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 22/2561 ลว. 17/07/61

35 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นายอริยวตัถ ์อกัษรวงศ์ 47,806.45 บาท นายอริยวตัถ ์อกัษรวงศ์ 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 23/2561 ลว. 17/07/61

36 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัชนก แกว้มณี 47,806.45 บาท นางสาวธญัชนก แกว้มณี 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 24/2561 ลว. 17/07/61

37 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์ ไชยรบ 47,806.45 บาท นางสาวพชัรินทร์ ไชยรบ 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 25/2561 ลว. 17/07/61

38 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นายกลุเดช กลุเจริญ 47,806.45 บาท นายกลุเดช กลุเจริญ 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 26/2561 ลว. 17/07/61

39 จ้างบุคคลธรรมดา 58,500.00             58,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาววบิูรณ์รัตน์ เรืองค า 47,806.45 บาท นางสาววบิูรณ์รัตน์ เรืองค า 47,806.45 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 27/2561 ลว. 17/07/61

40 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 15,000.00             15,301.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี.ซี. บาลานซ์ 13,803 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี.ซี. บาลานซ์ 13,803 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 28/2561 ลว. 31/07/61

เดอืนสิงหาคม 2561

41 จ้างพมิพห์นังสือรายงานผลการปฏบิัติงานของกองทุนเพื่อการพฒันาพรรคการเมือง ประจ าปี 256090,000.00             100,891.66            เฉพาะเจาะจง บริษทั เพจ เมคเกอร์ จ ากดั 86,000 บาท บริษทั เพจ เมคเกอร์ จ ากดั 86,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 29/2561 ลว. 29/08/61

เดอืนกันยายน 2561

42 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 4,500.00               4,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยยานยนต์ อนิเตอร์เซลส์ จ ากดั 1,760.15 บาท บริษทั ไทยยานยนต์ อนิเตอร์เซลส์ จ ากดั 1,760.15 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 30/2561 ลว. 28/09/61

ประเภทสัญญาจา้ง

เดอืนพฤศจกิายน 2560

44 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นายจิรานุวฒัน์ ธรีชญากลุ 224,570.66 บาท นายจิรานุวฒัน์ ธรีชญากลุ 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 4/2561 ลว. 14/11/60

45 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุขฤดี ไทยสม 224,570.66 บาท นางสาวสุขฤดี ไทยสม 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 5/2561 ลว. 14/11/60

46 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวต้องใจ วชัรบุศราค า 224,570.66 บาท นางสาวต้องใจ วชัรบุศราค า 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 6/2561 ลว. 14/11/60

47 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นายศราวธุ ผิวอว้น 224,570.66 บาท นายศราวธุ ผิวอว้น 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 7/2561 ลว. 14/11/60

48 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพล ฤทธริงค์ 224,570.66 บาท นางสาวประภาพล ฤทธริงค์ 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 8/2561 ลว. 14/11/60

49 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นางสาววภิาพร แตงแดง 224,570.66 บาท นางสาววภิาพร แตงแดง 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 9/2561 ลว. 14/11/60

50 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา บัวทอง 224,570.66 บาท นางสาวรัชฎา บัวทอง 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 10/2561 ลว. 14/11/60



ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง

51 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวยวุดี ราหา 224,570.66 บาท นางสาวยวุดี ราหา 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 11/2561 ลว. 14/11/60

52 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         224,570.60 เฉพาะเจาะจง นายสุกติ กงัวล 224,570.66 บาท นายสุกติ กงัวล 224,570.66 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 12/2561 ลว. 14/11/60

53 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         158,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวริกา ต้ังสุวรรณ 158,000 บาท นางสาวปวริกา ต้ังสุวรรณ 158,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 13/2561 ลว. 14/11/60

54 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         158,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนารี กวดสละ 158,000 บาท นางสาวนารี กวดสละ 158,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 14/2561 ลว. 14/11/60

55 จ้างบุคคลธรรมดา 3,098,400.00         158,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนีย ์อุน่อาวรณ์ 158,000 บาท นางสาวจันทนีย ์อุน่อาวรณ์ 158,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 15/2561 ลว. 14/11/60

เดอืนพฤษภาคม 2561

56 จ้างบริการ Maintenance โปรแกรมบัญชสี าเร็จรูป 10,000.00             6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 6,955 บาท บริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 6,955 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 19/2561 ลว. 11/05/61

เดอืนมิถุนายน 2561

57 จ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ 1,000,000.00         1,027,601.87 e-bidding บริษทั เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั 898,800 บาท บริษทั เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จ ากดั 898,800 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 20/2561 ลว. 04/06/61

58 จ้างผลิตสปอตวทิยแุละออกอากาศ 1,000,000.00         945,033.33 e-bidding บริษทั ทายกร จ ากดั 858,750 บาท บริษทั ทายกร จ ากดั 858,750 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 21/2561 ลว. 22/06/61

59 จ้างผลิตภาพยนต์ส้ัน 1,000,000.00         1,014,433.33 e-bidding บริษทั บลูสกาย (บางกอก) จ ากดั 845,300 บาท บริษทั บลูสกาย (บางกอก) จ ากดั 845,300 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 22/2561 ลว. 26/06/61

60 จ้างผลิตเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ่์านทาง Social Network6,000,000.00         5,987,533.33 e-bidding บริษทั เจโนไซล์ จ ากดั 5,652,900 บาท บริษทั เจโนไซล์ จ ากดั 5,652,900 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 23/2561 ลว. 26/06/61

เดอืนกันยายน 2561

61 จ้างจัดท าระบบฐานขอ้มูลพรรคการเมือง 22,000,000.00       21,652,157.08 คัดเลือก บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 21,650,000 บาท บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 21,650,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 24/2561 ลว. 27/09/61

มีคุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดทุีร่ฐัตอ้งส่งเสรมิฯ หมวด 7

เดอืนตลุาคม 2560-กันยายน 2561

62 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 200,000.00            200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 58,070.40 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 58,070.40 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7


