สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไตรมาสที่ 3 (ประจาเดือนมิถุนายน 2562)
สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
- นร 0209.05/141
ลว 6 มิ.ย. 62
- บส.56/2562
ลว 10 มิ.ย. 62
ตกลงราคา หจก. เปเปอร์เฮาส์ 349,930 หจก. เปเปอร์เฮาส์ 349,930 มีความเชียวชาญ - นร 0209.05/142
และมีความชานาญ ลว 6 มิ.ย. 62
- บส.57/2562
ลว 10 มิ.ย. 62
ตกลงราคา ร้าน Jeky World
เป็นร้านเฉพาะ - นร 0209.03/146.1
3,000
ร้าน Jeky World
3,000
และอยู่ในวงเงินต่า ลว 11 มิ.ย. 62
(โดยนายศิริชัย นามกร)
(โดยนายศิริชัย นามกร)

ลาดับ
ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือ
ที่
กลาง
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
หรือจ้าง
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ผู้เสนอราคา
ราคา ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคา
ที่เสนอ
ตกลงราคา บริษัท วิวิด ดิวชิ ั่น จากัด 145,000 บริษัท วิวิด ดิวชิ ั่น จากัด 145,000 มีความเชียวชาญ
และมีความชานาญ

จัดจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์
จิงเกิ้ลโทรทัศน์
คลิปประชาสัมพันธ์
และเพจแจ้งรายการ
จัดจ้างผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์การเป็น
ประธานอาเซียนของไทย
ในปี 2562
จัดซือ้ ของขวัญ

145,000

-

349,930

-

3,000

-

4

จัดจ้างแปลและทาหนังสือ
คู่มือในรูปแบบของ
E-Book

90,000

-

ตกลงราคา นางสาวพรทิพย์
90,000 นางสาวพรทิพย์
90,000
เย็นจะบก
เย็นจะบก

5

จัดซื้อวัสดุ

45,521

-

ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ
45,521 บริษัท ออฟฟิศ
คีปเปอร์ จากัด
คีปเปอร์ จากัด

6

จัดเช่าห้องประชุมพร้อม
จอ LCD Projector

20,000

-

ตกลงราคา

1

2

3

45,521

บริษัท ซี.พี.แลนด์ 20,000
บริษัท ซี.พี.แลนด์ 20,000
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
(โรงแรมแกรนด์ เมอร์
(โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน)
เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน)

มีความเชียวชาญ - นร 0209.03/148
และมีความชานาญ ลว 19 มิ.ย. 62
- บส.59/2562
ลว 24 มิ.ย. 62
อยู่ในวงเงินต่า - นร 0209.02/149
สืบราคารายเดียว ลว 19 มิ.ย. 62
- บส.58/2562
ลว 21 มิ.ย. 62
สถานทีส่ ะดวก - นร 0209.02/152
บริการประทับใจ ลว 20 มิ.ย. 62
- บส.60/2562
ลว 24 พ.ค. 62

-๒ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือ
กลาง
หรือจ้าง
จ้าง

7

จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้
ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขับรถ (ไม่รวมน้า้ มันเชื้อเพลิง)

2,000

8

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

1,000

9

จัดจ้างเหมารถยนต์ตู้
ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขับรถ (ไม่รวมน้า้ มันเชื้อเพลิง)

5,000

-

-

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นรถรุ่นใหม่
- นร 0209.02/155
ราคาถูกและบริการ ลว 21 มิ.ย. 62
ประทับใจ
1,000
- นร 0209.02/156
ลว 21 มิ.ย. 62

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้เสนอราคา
ราคา ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคา
ที่เสนอ
ตกลงราคา นายไพรัตน์ หน่องพงษ์ 2,000 นายไพรัตน์ หน่องพงษ์ 2,000

ตกลงราคา

-

1,000

-

ตกลงราคา

นายมนตรี ศิริศิลป์

5,000

นายมนตรี ศิริศิลป์

ตกลงราคา

-

2,650

-

10 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

2,650

11 จัดจ้างเหมารถยนต์ตปู้ รับ
อากาศ พร้อมพนักงานขับรถ
(ไม่รวมน้า้ มันเชื้อเพลิง)

5,000

-

ตกลงราคา นายไพรัตน์ หน่องพงษ์

5,000

12 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

2,500

-

ตกลงราคา

2,500

-

5,000

เป็นรถรุ่นใหม่
- นร 0209.04/158
ราคาถูกและบริการ ลว 24 มิ.ย. 62
- บส.61/2562
ประทับใจ
ลว 26 มิ.ย. 62
2,650
- นร 0209.04/159
ลว 24 มิ.ย. 62

นายไพรัตน์ หน่องพงษ์ 5,000

-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เป็นรถรุ่นใหม่
- นร 0209.05/161
ราคาถูกและบริการ ลว 24 มิ.ย. 62
- บส.62/2562
ประทับใจ
ลว 2 ก.ค. 62
2,500
- นร 0209.05/162
ลว 28 ม.ย.62

