แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ประจาเดือนธันวาคม 2562)
สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ลาดับ
ที่
1

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง
หรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา
ราคา
ที่เสนอ

ตกลงราคา นางสาวจานง ภควรวุฒิ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

99,500

399

-

ตกลงราคา

10,000

-

ตกลงราคา ส.ต.ชัยพร ว่องไววรวิทย์ 10,000 ส.ต.ชัยพร ว่องไววรวิทย์ 10,000

4

จัดจ้างเหมารถยนต์ตปู้ รับอากาศ
พร้อมพนักงานขับรถ
(ไม่รวมน้ามันเชื้อเพลิง)
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

1,300

-

ตกลงราคา บริษัท ปตท. นามันและ
การค้าปลีก จากัด (มหาชน)

5

จัดซื้อของขวัญ

4,000

-

ตกลงราคา ร้านสามทอง เบญจรงค์ 4,000 ร้านสามทอง เบญจรงค์ 4,000
(โดยนางสาวสายรุ้ง สามทอง)
(โดยนางสาวสายรุ้ง สามทอง)

เป็นร้านเฉพาะ
และมีสินค้าหลากหลาย

นร 0209.03/258
ลว 12 ธ.ค. 62

6

จัดจ้างตกแต่งสถานที่

1,000

-

ตกลงราคา นางสาววรัญญา
1,000 นางสาววรัญญา
1,000
ขาวสะอาด
ขาวสะอาด

เป็นร้านเฉพาะ
และมีความเชี่ยวชาญ

นร 0209.03/260
ลว 12 ธ.ค. 62

7

จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์

50,000

-

ตกลงราคา บริษัท วิวิด ดิวชิ ั่น จากัด 50,000 บริษัท วิวิด ดิวชิ ั่น จากัด 50,000

มีความเชี่ยวชาญ
และมีความชานาญ

ใบสั่งจ้างเลขที่
บส.7/2562
ลว 17 ธ.ค. 62

3

99,500

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
99,500 เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ใบสั่งจ้างเลขที่
บส.5/2563
และมีความชานาญ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ราคา

จัดจ้างผลิตบทความภาษาอังกฤษ
โครงการสร้างความเข้าใจ
ประชาชนทั้งในและนอก
จังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดซื้อหมายเลข (SIM Card)

2

-

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

นางสาวจานง ภควรวุฒิ

ลว. 11 ธ.ค. 62

บริษัท ซีนิท
เทเลโปรดักส์ จากัด

399

1,300

บริษัท ซีนิท
เทเลโปรดักส์ จากัด

399

เป็นร้านเฉพาะ
อยู่ในวงเงินต่า

นร 0209.03/155.1
ลว 11 ธ.ค. 62

เป็นรถรุ่นใหม่
ราคาถูก
และบริการประทับใจ

บส.6/2562
ลว 16 ธ.ค. 62

บริษัท ปตท. นามันและ 1,300
การค้าปลีก จากัด (มหาชน)

นร 0209.03/257
ลว 12 ธ.ค. 62

-2ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง
หรือจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา
ราคา
ที่เสนอ
ตกลงราคา หจก.เปเปอร์ เฮาส์ จากัด 45,000
วิธีซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
45,000
มีความเชี่ยวชาญ
บส.8/2563
และมีความชานาญ
ลว. 17 ธ.ค. 62
ใบสั่งจ้างเลขที่
48,000
เป็นรถรุ่นใหม่
บส.9/2563
ราคาถูก
และบริการประทับใจ บส.10/2563
บส.11/2563
บส.12/2563
ลว. 18 ธ.ค. 62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
ราคา

8

จัดจ้างทาการ์ดเชิญ และ
Back drop

45,000

-

9

จัดจ้างเหมารถยนต์ตปู้ รับอากาศ
พร้อมพนักงานขับรถ
(ไม่รวมน้ามันเชื้อเพลิง)

48,000

-

10

40,000

-

11

จัดจ้างเหมารถ Mercedes
Benz พร้อมพนักงานขับรถ
และน้ามันเชื้อเพลิง
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

18,000

-

ตกลงราคา

12

จัดเช่าสถานที่

370,000

-

ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 370,000 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 370,000
จากัด
จากัด

13

จัดซื้อของที่ระลึก

29,534

-

ตกลงราคา บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จากัด 29,534 บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จากัด 29,534

หจก.เปเปอร์ เฮาส์ จากัด

ตกลงราคา 1. นายมนตรี ศิริศิลป์
48,000 1. นายมนตรี ศิริศิลป์
2. นางพัชราภรณ์ มณฑา
2. นางพัชราภรณ์ มณฑา
3. นายไพรัตน์ หน่องพงษ์
3. นายไพรัตน์ หน่องพงษ์
4. ส.ต.ชัยพร ว่องไววรวิทย์
4. ส.ต.ชัยพร ว่องไววรวิทย์
5. นางสาวสุณี สุรคาย
5. นางสาวสุณี สุรคาย
6. นายสมบัติ สอนจันทร์
6. นายสมบัติ สอนจันทร์
7. นางสาวศรัญญา นิ่มน้อย
7. นางสาวศรัญญา นิ่มน้อย
8. นายกาธร วณิชย์กิตติกุล
8. นายกาธร วณิชย์กติ ติกุล
ตกลงราคา
บริษัท โรงแรม
40,000
บริษัท โรงแรม
40,000
เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
-

18,000

-

ใบสั่งจ้างเลขที่
เป็นรถรุ่นใหม่
บส.13/2563
ราคาถูก
และบริการประทับใจ ลว 18 ธ.ค. 62
18,000
นร 0209.03/257
ลว 12 ธ.ค. 62
สถานทีส่ วยงาน
บริการดี และ
สะดวกสบาย
เป็นร้านเฉพาะ
และมีสินค้า
หลากหลาย

ใบสั่งจ้างเลขที่
บส.14/2563
ลว 18 ธ.ค. 62
ใบสั่งจ้างเลขที่
บส.15/2563
ลว 18 ธ.ค. 62

-3ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง
หรือจ้าง

14

จัดเช่าเครื่อง Receiver
หูฟังแปลภาษา

18,618

-

15

จัดซื้อวัสดุ

49,973

-

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา
ราคา
ที่เสนอ
ตกลงราคา บริษัท สมัคร ทรานสเลชั่น 18,618
เซอร์วิส จากัด
วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
ราคา
บริษัท สมัคร ทรานสเลชั่น
เซอร์วิส จากัด

ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์
จากัด

49,973 บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์

18,618

49,973

จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
มีความเชี่ยวชาญ
บส.16/2563
และมีความชานาญ
ลว. 18 ธ.ค. 62
ใบสั่งจ้างเลขที่
เป็นร้านเฉพาะ
บส.17/2563
อยู่ในวงเงินต่า
ลว. 18 ธ.ค. 62

16

จัดเช่าจอ LED

21,400

-

ตกลงราคา

บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด

21,400

บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด

21,400

อุปกรณ์ทันสมัย
และบริการประทับใจ

17

จัดซื้อดอกไม้ติดหน้าอก

4,000

-

ตกลงราคา

ร้านสุจิตราฟราวเวอร์

4,000

ร้านสุจิตราฟราวเวอร์

4,000

เป็นร้านเฉพาะ

18

จัดจ้างทาโรลอัพสาหรับ
ช่วงพิธีการ

8,300

-

ตกลงราคา พีเอสพี ดีไซน์ (PSP Design)

8,300

พีเอสพี ดีไซน์ (PSP Design)

8,300

เป็นร้านเฉพาะ
และมีความเชี่ยวชาญ

ใบสั่งจ้างเลขที่
บส.18/2563
ลว 18 ธ.ค. 62
นร 0209.05/304
ลว 16 ธ.ค. 62
ใบสั่งจ้างเลขที่
บส.19/2563
ลว 18 ธ.ค. 62

