สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน ธันวาคม 2561
ลาดับ
ที่
1.
2.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 1422/2561 รายงานขออนุมัติจ้างทาป้ายประธาน
31/11/2561 กรรมการ และชือ่ -สกุล ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ฝพด. 1423/2561 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
30/11/2561 เครื่องปรับอากาศ

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
6,741.-

เกณฑ์
ราคา

16,000.-

เกณฑ์
ราคา

3.

ฝพด.1425/2561 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน
30/11/2561 ประจาปี 2561 ของ สศช.

321,000.-

เกณฑ์
ราคา

4.

ฝพด. 1430/2561 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมฝ้าเพดาน
2/12/2561 อาคาร 1 , 2 และ 4

14,000.-

เกณฑ์
ราคา

5.

ฝพด. 1432/2561 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปริ้น
2/12/2561 เตอร์

4,226.50

เกณฑ์
ราคา

6.

ฝพด. 1448/2561 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
7/12/2561 คอมพิวเตอร์

5,680.63

เกณฑ์
ราคา

7.

ฝพด. 1450/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
7/12/2561 และวัสดุสานักงาน

14,609.78

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. บริษัท จเณศ เวิลด์ วิชั่น จากัด
2. หจก. ลายไทยโฆษณา
3. บริษัท ชายน์ อะเมซ จากัด
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค. ออโต้เซอร์วสิ
3. ร้านจรัญแอร์
1. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
2. บริษัท จูปิตัส จากัด
3. บริษัท ซันต้าการพิมพ์ จากัด
1. สังเวียน เชาวลิต
2. ธนเดช นงค์นวล
3. สุภาวดี เสมพูล
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เอส.เอส.ซี.อี. คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.2
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
1. บริษัท จเณศ เวิลด์ วิชั่น
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,741.-บาท
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 16,000.-บาท
1. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 321,000.-บาท
1. สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 14,000.- บาท
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 4,226.50 บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,680.63 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.2
1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.3
1. ร้านพัฒนากิจ

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน ธันวาคม 2561
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

8.

ฝพด. 1415/2561 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี7/12/2561 ขาวดา

4,012.50

เกณฑ์
ราคา

9.

ฝพด. 1457/2561 รายงานขออนุมัติจัดพิมพ์จุลสาร
12/12/2561 ธนาคารสมอง ฉบับที่ 17
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 61

58,500.-

เกณฑ์
ราคา

10. ฝพด. 1462/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
13/12/2561

56,769.92

เกณฑ์
ราคา

11. ฝพด. 1463/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
13/12/2561

7,731.82

เกณฑ์
ราคา

12. ฝพด. 1465/2561 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
14/12/2561 เครื่องปรับอากาศ

18,300.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.3
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เอส.เอส.ซี.อี. คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด
(สานักงานใหญ่)
2. หจก. เลย์ โปรเซส
3. บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. ธารทิพย์การช่าง
2. จรัญแอร์
3. ซี.ซี.เค. ออโต้เซอร์วิส

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 14,609.78 บาท

1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 4,012.50 บาท

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 58,500.- บาท
1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 56,769.92 บาท

1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 7,731.82 บาท

1. ธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 18,300.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน ธันวาคม 2561
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

13. ฝพด. 1475/2561 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมประตูบาน
18/12/2561 กระจกของสานักพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
14. ฝพด. 1482/2561 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน และ
18/12/2561 วัสดุคงทน

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ
6,500.-

เกณฑ์
ราคา

10,621.89

เกณฑ์
ราคา

15. ฝพด. 1495/2561 รายงานการขออนุมัติจ้างผลิตบอร์ด
24/12/2561 นิทรรศการเผยแพร่แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

49,755.-

เกณฑ์
ราคา

16. ฝพด. 1496/2561 รายงานขออนุมัติจัดจ้างโครงการฝึกอบรม
24/12/2561 ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านนโยบาย
สาธารณะ (Basics of Public Policy)

240,000.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. สังเวียน เชาวลิต
2. สุภาวดี เสมพูล
3. ธนเดช นงค์นวล
วัสดุสานักงาน และวัสดุคงทน
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด
(สานักงานใหญ่)
2. บริษัท สตูดิโอ อารมณ์ดี จากัด
3. บริษัท Nob Production จากัด
1. สถาบันนโยสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
1. สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,500.- บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 10,621.89 บาท

บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 49,755.- บาท
1. สถาบันนโยสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 240,000.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

