สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

1.

ฝพด. 1302/2561 รายงานขออนุมัติจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ
2/11/2561 และผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม

6,580.50

เกณฑ์
ราคา

2.

ฝพด. 1306/2561 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
2/11/2561

620.60

เกณฑ์
ราคา

3.

ฝพด.1034/2561 รายงานขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสือ
2/11/2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไตรมาสที่ 3/2561
ฝพด. 1035/2561 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือบัญชี
2/11/2561 เศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย
ปี 2555-2559
ฝพด. 1318/2561 รายงานขออนุมัติจัดจ้างผลิตบอร์ด
7/11/2561 นิทรรศการของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ใน
โอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

34,079.50

เกณฑ์
ราคา

40,660.-

เกณฑ์
ราคา

497,550.-

เกณฑ์
ราคา

3,990.-

เกณฑ์
ราคา

6,220.-

เกณฑ์
ราคา

4.
5.

6.
7.

ฝพด. 1325/2561 รายงานการขออนุมัติซื้อนิตยสาร และ
7/11/2561 หนังสือพิมพื สาหรับท่าน ลศช. และ
ห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือน พ.ย. 61
ฝพด. 1337/2561 รายงานขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์
9/11/2561
โพสท์ทูเดย์ นิตยสารหมอชาวบ้าน
และนิตยสาร Forbes Thailand
ประจาปีงบประมาณ 2562

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

1. บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จากัด
2. ร้านม่านทิพย์
3. จันเพ็ญ สืบรัมย์
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. หจก. กราฟฟิตี้ สตูดิโอ
3. หจก. พีพี พีค พริ้นติง้ แอนด์เซอร์วิส
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. หจก. กราฟฟิตี้ สตูดิโอ
3. หจก. พีพี พีค พริ้นติง้ แอนด์เซอร์วิส
1. บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด
(สานักงานใหญ่)
2. บริษัท สตูดิโอ อารมณ์ดี จากัด
3. บริษัท NOB Production จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จากัด
สานักงานใหญ่

1. บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,580.50 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 620.60 บาท
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 29,264.50 บาท
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 40,660.- บาท
1. บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 497,550.- บาท

1. บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525)
จากัด สานักงานใหญ่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 3,990.- บาท
1. บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด
1. บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
2. บริษัท สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน จากัด 2. บริษัท สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
3. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
มีเดีย จากัด
3. บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่น
แนล มีเดีย จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,220.- บาท

8.

ฝพด. 1322/2561 รายงานขออนุมัติจ้างติดตั้งสาย LAN
7/11/2561 INTERNET ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และฝ่าย
คลัง อาคาร 2 ชั้น 2

205,705.36

เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จากัด
1. บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์
2. หจก. วี เอ เดเคอเรชั่น
จากัด
3. บริษัท เน็ทเวิร์คแอ็พพลิเคชั่นโซลูชั่น รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 205,705.36 บาท
จากัด

ฝพด. 1338/2561 รายงานขออนุมัติจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์
9/11/2561
สาหรับการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ในโอกาส
ครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.
10. ฝพด. 1362/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
16/11/2561 และวัสดุสานักงาน

200,000.-

เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท ไอดิน 2555 จากัด (สานักงาน 1. บริษัท ไอดิน 2555 จากัด
ใหญ่)
(สานักงานใหญ่)
2. บริษัท ตีฆ้องร้องป่าว จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 200,000.- บาท
3. บริษัท อภิวัฒน์วงศ์วานิช จากัด

62,400.26

เกณฑ์
ราคา

11. ฝพด. 1372/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
21/11/2561 และจ้างทาตรายาง

5,937.43

เกณฑ์
ราคา

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.4
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5-2.11
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)

9.

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.4
1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5-2.11
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 62,400.26 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.2-2.5
1. ร้านพัฒนากิจ

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

12. ฝพด. 1361/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
16/11/2561

45,401.17

เกณฑ์
ราคา

13. ฝพด. 1387/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
22/11/2561

8,431.60

เกณฑ์
ราคา

14. ฝพด. 1399/2561 รายงานขออนุมัติจ้างถ่ายภาพ
26/11/2561 ประกอบการจัดทารายงานประจาปี 2561
ของ สศช.
15. ฝพด. 1398/2561 รายงานการขออนุมัติจ้างทาตรายาง
26/11/2561

25,000.-

เกณฑ์
ราคา

1,102.10

เกณฑ์
ราคา

16. ฝพด. 1404/2561 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับ
27/11/2561 แผนที่ความคิด (Mind Map) ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (เพิ่มเติม)

133,750.-

เกณฑ์
ราคา

17. ฝพด. 1409/2561 รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
28/11/2561

62,492.28

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.2-2.5
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. นายวิเชาว์ อภิรักษ์ภูวดล
2. บริษัท ฮุยเลฮุย จากัด
3. บริษัท คอร์ ทีวี จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด
(สานักงานใหญ่)
2. บริษัท สตูดิโอ อารมณ์ดี จากัด
3. บริษัท NOB PRODUCTIONS จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 45,401.17 บาท

1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 8,431.60 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 25,000.-บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,102.10 บาท
1. บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 133,750.- บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 62,492.28 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

18. ฝพด. 1410/2561 รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุสานักงาน
28/11/2561

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
70,846.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
วัสดุสานักงานรายการที่ 1
1. หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
วัสดุสานักงานรายการที่ 2-19
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอื้อธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
วัสดุสานักงานรายการที่ 1
1. หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
วัสดุสานักงานรายการที่ 2-19
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 70,846.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

