สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไตรมาสที่ 2 (ประจาเดือนมกราคม 2562)
สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ลาดับ
ที่
1

จัดจ้างผลิตเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

8,000

-

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา
ราคา
ที่เสนอ
ตกลงราคา นางสาวจานงค์ ภควรวุฒิ
8,000

2

จัดเช่าตู้หนีบตุ๊กตา

10,000

-

ตกลงราคา

3

จัดซื้อของรางวัล

24,000.95

-

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง
หรือจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
ราคา
นางสาวจานงค์ ภควรวุฒิ

8,000

Nextgame Center
(โดยนายสิทธิพงศ์
ศรีอัศวประเสริฐ)

10,000

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้ที่มีความ
บส.12/2562
เชี่ยวชาญ
ลว 10 ม.ค. 62
เป็นร้านเฉพาะ

บส.16/2562
ลว 11 ม.ค. 62

ตกลงราคา ร้านศูนย์รวมตุ๊กตา จรัญฯ 13 24,000.95 ร้านศูนย์รวมตุ๊กตา จรัญฯ 13 24,000.95

เป็นร้านเฉพาะ
และมีสินค้า
หลากหลาย

บส.14/2562,
บส.15/2562
ลว 10 ม.ค. 62

Nextgame Center
(โดยนายสิทธิพงศ์
ศรีอัศวประเสริฐ)

10,000

(โดยนางสาวสุรีรตั น์ แตงแดง),
ร้านเจริญชัย
(โดยนางกนกพร รัตนะเศรษฐี)

(โดยนางสาวสุรีรตั น์ แตงแดง),
ร้านเจริญชัย
(โดยนางกนกพร รัตนะเศรษฐี)

4

จัดซื้ออุปกรณ์เล่นเกมส์

5,800

-

ตกลงราคา

นางสาวณิชา ขัดโพธิ์,
ร้านชัยวัฒน์

5,800

นางสาวณิชา ขัดโพธิ์,
ร้านชัยวัฒน์

5,800

เป็นร้านเฉพาะ
และมีสินค้า
หลากหลาย

นร 0209.04/7
ลว 8 ม.ค. 62

5

จัดเช่าชุดประจาชาติ
อาเซียน

2,000

-

ตกลงราคา

หจก. พัฒนศิลป์
การดนตรีและละคร

2,000

หจก. พัฒนศิลป์
การดนตรีและละคร

2,000

เป็นร้านเฉพาะ

นร 0209.04/8
ลว 8 ม.ค. 62

6

จัดซือ้ ธงราวอาเซียน

1,400

-

ตกลงราคา

ร้านธงวันชาติ

1,400

ร้านธงวันชาติ

1,400

เป็นร้านเฉพาะ

นร 0209.04/9
ลว 8 ม.ค. 62

7

จ้างทา Back Drop และ
ป้ายไวนิล

2,000

-

ตกลงราคา นายจักรพรรดิ์
จิรสกุลอ่อนแจ้ง

2,000

นายจักรพรรดิ์
จิรสกุลอ่อนแจ้ง

2,000

เป็นร้านเฉพาะ
และมีความชานาญ

นร 0209.04/10
ลว 8 ม.ค. 62

-2-

8

จัดซื้อวัสดุ

22,260

-

ตกลงราคา บจก. ออฟฟิศ คีปเปอร์ 22,260 บจก. ออฟฟิศ คีปเปอร์ 22,260

อยู่ในวงเงินต่า
สืบราคารายเดียว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
บส.18/2562
ลว 14 ม.ค. 62

9

จัดจ้างทาป้ายไวนิล

1,926

-

ตกลงราคา พีเอสพี ดีไซน์ (PSP Design) 1,926 พีเอสพี ดีไซน์ (PSP Design) 1,926

เป็นร้านเฉพาะ
และมีความชานาญ

นร 0209.04/20
ลว 10 ม.ค. 62

10

จัดซื้อของขวัญ

4,000

-

ตกลงราคา

ร้านพี่น้องเบญจรงค์
(โดยนางสาวคาพันธ์
เพ็งนาม)

4,000

ร้านพี่น้องเบญจรงค์
(โดยนางสาวคาพันธ์
เพ็งนาม)

4,000

เป็นร้านเฉพาะ
และมีสินค้าหลากหลาย

นร 0209.03/21
ลว 10 ม.ค. 62

11

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

1,570

-

ตกลงราคา

-

1,570

-

1,570

-

นร 0209.03/22
ลว 10 ม.ค. 62

12

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร

10,000

-

ตกลงราคา ศูนย์สง่ เสริมอาชีพคนพิการ 10,000 ศูนย์สง่ เสริมอาชีพคนพิการ 10,000
(โรงงานปีคนพิการสากล)
(โรงงานปีคนพิการสากล)

เป็นร้านเฉพาะ
และมีสินค้าหลากหลาย

บส.17/2562
ลว 14 ม.ค. 62

13

จ้างรถตูป้ รับอากาศ
พร้อมพนักงานขับรถ
(ไม่รวมน้ามันเชื้อเพลิง)

25,000

-

ตกลงราคา นายกาธร วณิชย์กิตติกลุ , 25,000
นางสาวนันธยา อาเจริญ,
นางสาวสุณี สุรคาย,
นายสมบัติ สอนจันทร์,
นางสาวศรัญญา นิมน้อย

14

จัดเช่ารถยนต์
พร้อมพนักงานขับรถ
(ไม่รวมน้ามันเชื้อเพลิง)

9,630

-

ตกลงราคา

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง
หรือจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา
ราคา
ที่เสนอ

บจก. เค คาร์เรนทอล

9,630

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

นายกาธร วณิชย์กิตติกลุ ,
นางสาวนันธยา อาเจริญ,
นางสาวสุณี สุรคาย,
นายสมบัติ สอนจันทร์,
นางสาวศรัญญา นิมน้อย

25,000

เป็นรถรุ่นใหม่
ราคาถูก
และบริการประทับใจ

บส.20/2562,
บส.21/2562,
บส.22/2562,
บส.23/2562,
บส.24/2562
ลว 15ม.ค. 62

บจก. เค คาร์เรนทอล

9,630

เป็นร้านเฉพาะ
รถรุ่นใหม่ ราคาถูก
และบริการประทับใจ

บส.19/2562
ลว 15 ม.ค. 62

-3ลาดับ
ที่
15

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดเช่าจอ LCD

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง
หรือจ้าง

2,000

-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา
ราคา
ที่เสนอ

ตกลงราคา บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จากัด

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

บริษัท มีเดีย ฟร้อนท์ จากัด
(โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา
แบงค็อก เวลเนส
คูชัน รีสอร์ท)

2,000

8,897.30

-

8,897.30

-

นร 0209.04/30
ลว 14 ม.ค. 62

17

จัดจ้างจัดสถานที

1,500

มีความเชียวชาญ
และมีประสบการณ์

นร 0209.03/31
ลว 14 ม.ค. 62

18

จัดจ้างซ่อมเลนส์
กล้องถ่ายภาพ

4,700

เป็นร้านเฉพาะ
และมีความเชี่ยวชาญ

นร 0209.04/35
ลว 28 ม.ค. 62

8,897.30

-

ตกลงราคา

1,500

-

ตกลงราคา นางสาววรัญญา
ขาวสะอาด

1,500 นางสาววรัญญา

ตกลงราคา

4,700

4,700

-

-

ร้านรุง่ เรืองโฟโต้

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
นร 0209.03/28
สถานทีส่ ะดวกสบาย
ลว 14 ม.ค. 62
ราคาถูก
และบริการประทับใจ
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

2,000

(โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา
แบงค็อก เวลเนส
คูชัน รีสอร์ท)

16

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
ราคา

ขาวสะอาด
ร้านรุ่งเรืองโฟโต้

