สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มีนาคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

1.

ฝพด. 196/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
26/3/2562 และเผยแพร่ จานวน 2 รายการ

337,585.-

เกณฑ์
ราคา

2.

ฝพด. 202/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรีส่ าหรับ
28/3/2562 เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) ห้อง Data Center

397,184.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด
2. บริษัท โฟร์เคพลัส จากัด
3. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
(สานักงาน)
บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
บริษัท ไอ แคม พลัส จากัดรวม
เป็นเงินทัง้ สิน้ 337,585.- บาท

บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 397,184.- บาท

และศูนย์สารองข้อมูล (DR Site) พร้อมติดตั้ง
และตรวจเช็คค่าต่างๆ

3.

ฝพด. 211/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่
4/3/2562
เอกสาร

9,600.-

เกณฑ์
ราคา

4.

ฝพด. 207/2562 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์
4/3/2562
ตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ
รถ 4 คัน

54,000.-

เกณฑ์
ราคา

5.

ฝพด. 205/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
4/3/2562
รถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
จานวน 1 คัน
ฝพด. 210/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมอุปกรณ์ชุด
4/3/2562
ไมโครโฟน

27,000.-

เกณฑ์
ราคา

16,050.-

เกณฑ์
ราคา

6.

7.

ฝพด. 220/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
5/3/2562

13,523.73

เกณฑ์
ราคา

8.

ฝพด. 216/2562 รายงานขออนุมัติจ้างจัดทากระเป๋าใส่

180,000.-

เกณฑ์

1. อัครวิทย์ คฤโฆษ
2. ประสิทธิ์ ปัญญาสุขุม
3. สุนันทา อุ่นเรือน
1. บริษัท บิวตี้ฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
2. ห้างหุ้นส่วน เอกอุดมทัวร์
1. ห้างหุ้นส่วน บางบัวลิตเติ้ลทัวร์
1. ทศพลทัวร์ แอนด์ ทราแวล
2. บริษัท ธนาธิปอินเตอร์ทราเวิล จากัด
3. บริษัท ทองทิพย์อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
(สานักงานใหญ่)
2. บริษัท โฟร์เคพลัส จากัด
3. บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท สแตมมิซต์ จากัด

1. อัครวิทย์ คฤโฆษ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 9,600.- บาท
บริษัท บิวตี้ฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์
ทรานสปอร์ต จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 54,000.- บาท
ทศพลทัวร์ แอนด์ ทราแวล
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 27,000.- บาท
บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 16,050.- บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 13,523.73 บาท

บริษัท สแตมมิซต์ จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มีนาคม 2562
ลาดับ
ที่

9.
10.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

5/3/2562

เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
และปรับแผนระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สาหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา
รายงานการขออนุมัติจัดจ้างโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
กระบวนการ Regulatory Impact
Assessment (RIA)
รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
รายงานขออนุมัติจ้างเหมารถโดยสารปรับ
อากาศ จานวน 12 คัน

ฝพด. 215/2562
5/3/2562
ฝพด. 223/2562
6/3/2562

11.

ฝพด. 230/2562
7/3/2562

12.

ฝพด. 236/2562
7/3/2562

13.

ฝพด. 239/2562 รายงานขออนุมัติจ้างผลิตบอร์ ดนิทรรศการ
12/3/2562 เผยแพร่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ชาติ และประเด็น
การพัฒนาเร่งด่วน 15 ประเด็น ใน 5 ปี แรก
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

ราคา

2. ร้านมายซาย
3. ร้านรุ่งกิจ

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 180,000.- บาท

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

1. บริษท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท ล็อกซไล่ย์ ไวร์เลส จากัด
1. สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 23,272.50 บาท
1. สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 480,000.-บาท

71,500.-

เกณฑ์
ราคา

ร้านธารทิพย์การช่าง

351,600.-

เกณฑ์
ราคา

84,530.-

เกณฑ์
ราคา

1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้านจรัญแอร์
3. บริษัท ซี.ซี.เค ออโต้เซอร์วิส
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด บางบัวลิตเติ้ลทัวร์
2. ห้างหุ้นส่วน เอกอุดมทัวร์
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด องุ่นริช
4. บริษัท บิวตี้ฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์
ทรานสปอร์ต
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด พสุเชษฐ์ทราน
เซอร์วิส
1. บริษัท บลูเวล ครีเอชั่น จากัด
2. บริษัท ครัช มีเดีย 8 จากัด
3. บริษัท ระยอง คัสตอม ซีท จากัด
(สานักงานใหญ่)

23,272.50
480,000.-

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 71,500.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางบัวลิตเติ้ล
ทัวร์
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 351,600.- บาท

บริษัท บลูเวล ครีเอชั่น จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 84,530.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มีนาคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ฝพด. 256/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสาหรับ
18/3/2562 เครื่องพิมพ์ เพือ่ เข้าคลังพัสดุ

159,327.28

15.

ฝพด. 264/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อม
19/3/2562
เครื่องโทรสาร

2,193.50

เกณฑ์
ราคา

16.

ฝพด. 269/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
19/3/2562

14,742.-

เกณฑ์
ราคา

14.

17.

18.

19.

ฝพด. 266/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างทากระเป๋าใส่
19/3/2562
เอกสารสาหรับใช้ในการจัดประชุมและ
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองขั้น
สุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562
ฝพด. 268/2562 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการต่อ
19/3/2562
ใบรับรองการใช้งาน Certificate
RapidSSL เพื่อเข้าสู่การให้บริการบน
ระบบเครือข่ายของ สศช.
ฝพด. 278/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมกล้องวีดิโอ
20/3/2562 จานวน 1 เครื่อง

10,000.-

116,523.-

23,540.-

เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท ซัคเซส เซอร์วิส พลัส จากัด
3. เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล เซอร์วิส
จากัด
1. ร้าน เอนกสเตชั่นเนอรี่ (สานักงาน
ใหญ่)
2. บริษัท เอื้อธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด
1. ร้าน VRTK
2. ร้านการุณรัตน์
3. ห้างสตางค์ โปรดักส์

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด

1. บริษัท COMP TRADING Co., Ltd.
2. บริษัท Terabyte Net Solution
Public Co., Ltd. (TERABYTE)
3. บริษัท NexEntle Limited
1. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
2. บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด
3. บริษัท โฟร์เคพลัส จากัด

1. บริษัท COMP TRADING
Co., Ltd.

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 159,327.28 บาท

1.บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,193.50 บาท

1. ร้าน เอนกสเตชั่นเนอรี่
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 14,742.- บาท

ร้าน VRTK
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 10,000.- บาท

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 116,523.-บาท

1. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 23,540.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มีนาคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

20.

ฝพด. 288/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
21/3/2562 และวัสดุสานักงาน

97,511.24

เกณฑ์
ราคา

21.

ฝพด. 295/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
26/3/2562

6,856.56

เกณฑ์
ราคา

22.

ฝพด. 298/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
26/3/2562

1,706.65

เกณฑ์
ราคา

23

ฝพด.296/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26/3/2562
และวัสดุสานักงาน

28,384.96

เกณฑ์
ราคา

24

ฝพด. 302/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
27/3/2562 และวัสดุสานักงาน

33,315.52

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.2
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.3-2.19
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
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)
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.4
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5-2.6
1. ร้านพัฒนากิจ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 36,996.32 บาท

1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,856.56 บาท
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,706.65 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 28,384.96 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 3315.52 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มีนาคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

25

ฝพด.307/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซม
28/3/2562 เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,286.94

เกณฑ์
ราคา

26

ฝพด.296/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
26/3/2562
และวัสดุสานักงาน

64,207.49

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์
ไทย) จากัด (สานักงานใหญ่)
(ประเทศไทย) จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 13,286.94 บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 64,207.49 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
ผู้รับจ้างมี
ความรู้ความ
ชานาญ/อุปกรณ์
เครื่องมือและ
อะไหล่เป็น
เฉพาะ

