สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2559
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

1.

ฝพด. 1070/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อ
29/10/2558 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอน
เครื่องปรับอากาศเดิม

184,500.00

2.

ฝพด. 1079/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมฯ
4/11/2558 และวัสดุสานักงาน จานวน 12 รายการ

56,936.84

3.

ฝพด. 1081/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ
5/11/2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย
ไตรมาส 3/2558
ฝพด. 1091/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
9/11/2558 จานวน 2 รายการ
ฝพด.1096/2558 รายงานการขออนุมัติเช่าบริการเคเบิ้ลทีวี
9/11/2558 (True Visions) ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2558
ฝพด. 1106/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาเคลื่อนย้าย
12/11/2558 และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ฝพด. 1110/2558 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
13/11/2558 Printer สศช. 712-2174(08)/2558

31,297.50
498.00

4.
5.
6.
7.

2,500.90
14,000.00
10,550.20

ตกลง
ราคา
(มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ระยะสั้น)
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. วุฒิชัย แอร์ เซอร์วิส
2. ก๋วยเจ๋ง แอร์

1. วุฒิชัย แอร์ เซอร์วิส
รวมเงินทัง้ สิน้ 184,500.00 บาท

เสนอราคาต่าสุด

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 56,936.84 บาท

เสนอราคาต่าสุด

ตกลง
ราคา

1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ

1. บจก. บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
รวมเงินทัง้ สิน้ 31,297.50 บาท

เสนอราคาต่าสุด

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอื้อธนโชติ จากัด
1. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเงินทัง้ สิน้ 498.00 บาท
1. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,500.90 บาท

เสนอราคาต่าสุด

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค ออโต้เซอร์วสิ
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเงินทัง้ สิน้ 14,000.00 บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด เสนอราคาต่าสุด
รวมเงินทัง้ สิน้ 10,550.20 บาท

เป็นผู้ให้เช่า
บริการให้กับ
สนง.
เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2559
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
ที่
8.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 1111/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวารสาร
13/11/2558 ภาษาอังกฤษ ประจาปีงบประมาณ 2559

9.

ฝพด. 1108/2558
13/11/2558
10. ฝพด. 1113/2558
13/11/2558
11. ฝพด. 1117/2558
17/11/2558
12. ฝพด. 1116/2558
17/11/2558

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 5 รายการ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมฯ
จานวน 1 รายการ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อคอมฯ
และวัสดุสานักงาน 10 รายการ

13. ฝพด. 1123/2558
19/11/2558
14. ฝพด. 1128/2558
19/11/2558

รายงานการขออนุมัติจ้างทากระเป๋าใส่
เอกสาร
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมฯ
จานวน 9 รายการ

15. ฝพด. 1139/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อหนังสือสาหรับ
23/11/2558 ให้บริการในห้องสมุดสุริยานุวตั ร
จานวน 12 รายการ
16. ฝพด. 1140/2558 รายงานขออนุมัติจัดซื้อคอมฯ
23/11/2558 และวัสดุสานักงาน 8 รายการ

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
23,408.00
2,624.71
4,954.10
4,643.80
38,191.51

25,680.00
93,824.02

ตกลง
ราคา
ข้อ 68 (3)
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ตกลง
ราคา
ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ
1. Magazines International
(Thailand) Co.,Ltd
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิส ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท วีสมิทธิ์ จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด JP Enterprise
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

1. Magazines International
(Thailand) Co.,Ltd
รวมเงินทัง้ สิน้ 23,408.00 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 2,624.71 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,954.10 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 4,643.80 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 38,191.51 บาท

เป็นผู้ขายวารสาร
ดังกล่าวให้กับ
สนง.
เสนอราคาต่าสุด

1. บริษัท วีสมิทธิ์ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 25,680.00 บาท
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 93,824.02 บาท

เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าสุด

เสนอราคาต่าสุด

38,326.50

ตกลง
ราคา

1. บริษัท เอเซียบุ๊ค จากัด

1. บริษัท เอเซียบุ๊ค จากัด
รวมเงินทัง้ สิน้ 38,326.50 บาท

เสนอราคาต่าสุด

14,273.80

ตกลง
ราคา

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ

เสนอราคาต่าสุด

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2559
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2558
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

17. ฝพด. 1143/2558 รายงานการขอจ้างเหมาบริการรถโดยสาร
24/11/2558 ปรับอากาศ (ลูกจ้างประจา+พนักงานขับ
รถยนต์)
18. ฝพด. 1148/2558 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวารสาร
26/11/2558 The Wall Street Journal (ePaperonline) ประจาปีงบประมาณ 2559

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
30,000
8,998.00

ตกลง
ราคา

ผู้เสนอราคา/
ราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเงินทัง้ สิน้ 14,273.80 บาท
2. บริษัท ออฟฟิส ไดเรคท์ จากัด
1. นายทศพล ศิริเพ็ง
1. นายทศพล ศิริเพ็ง
2. บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต จากัด รวมเงินทัง้ สิน้ 30,000.00 บาท

ตกลง 1. บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 68 (3

1. บจก. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ (มหาชน)
รวมเงินทัง้ สิน้ 8,998.00

เหตุผลที่
คัดเลือก

