สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จาง ในรอบเดือน ตุลาคม 2558 - เมษายน 2559
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
ลําดับ

งานจัดซื้อ/จัดจาง
1 คาเชาเครื่องถายเอกสาร
2 คาหนังสือพิมพ

วงเงินที่จะจัดซื้อ/จาง ราคากลาง
48,000.00 14,580.00 -

วิธีจัดซื้อ/จาง
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รายชื่อผูเสนอราคา
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด

3 จัดทําแผนปาย Roll up
4 เชาครุภัณฑคอมพิวเตอร
5 จัดทําแผนปาย Roll up

20,000.00 70,000.00 5,000.00 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท บียักกา จํากัด
หจก.เวิรค กรุป เทค
บริษัท บียักกา จํากัด

6 จางเหมาบริการเชารถ
7 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม
8 กลองเปลาขนาดมาตรฐาน +
คาขนสง
9 คอมพิวเตอรตั้งโตะ

72,000.00 100,000.00 6,313.00 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท สกาย รูททราเวล จํากัด
บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

32,100.00 -

ตกลงราคา

บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จํากัด

32,100.00 บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จํากัด เปนผูใหบริการโดยตรง

10 คาจางเหมาบริการผลิตสื่อกิจ
กรรมฝกอบรม
11 โทรศัพทไรสาย
12 ตรายาง
13 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
14 วัสดุสํานักงาน

80,000.00 -

ตกลงราคา

บริษัท ไดเดีย ซี้ด จํากัด

79,180.00 บริษัท ไดเดีย ซี้ด จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

2,900.00
280
6,549.99
28,126.00

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
รานพงษตรายาง
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
รานเจริญพาณิชย

2,890.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
280 รานพงษตรายาง
6,549.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
28,125.00 รานเจริญพาณิชย

เปนผูใหบริการโดยตรง

15 พิมพนามบัตร
16 หนังสือรับรองการหาภาษี
17 คาถายเอกสารสีและเขาเลม

749.00 10,000.00 4,280.00 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง
หจก. พูนสินสมบูรณ
บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

749.00 หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง
6,206.00 หจก. พูนสินสมบูรณ
4280 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง
บริษัท ทรีบีการพิมพและตรายาง จํากัด

2,621.50 หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง
73,883.50 บริษัท ทรีบีการพิมพและตรายาง จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เสนอราคาต่ําสุด

18 คาพิมพนามบัตร
19 จัดพิมพเผยแพรผลงานการศึก
ษาวิจัยและPolicy Brief (3เรื่อง)

2,621.50 ตกลงราคา
164,000.00 164,000.00 ตกลงราคา

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
48,000.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
14,580.00 บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด
4,922.00 บริษัท บียักกา จํากัด
66,340.00 หจก.เวิรค กรุป เทค
4,922.00 บริษทั บียักกา จํากัด
71,262.00 บริษัท สกาย รูททราเวล จํากัด
100,000.00 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
6,313.00 บริษทั กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

20 วัสดุคอมพิวเตอร
21 งานซอมแซมพรอมทาสีขาว
บานเลื่อน
22 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
23 กลองถายภาพ
24 จัดพิมพเผยแพรผลงานการศึก
ษาวิจัยและPolicy Brief (3เรื่อง)
25 งานจางเหมาบริการงานสนับ
สนุนการปฏิบัติงานของสถาบัน
ประจําป 2559
26 ตออายุทะเบียนชื่อเว็บไซตของ
สถาบัน
27 จางเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ
28 คาพิมพนามบัตร
29 lcd Cover (ฝาหลังจอ)
30 วัสดุบริโภค
31 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
32 วัสดุงานบานงานครัว
33 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม
34 กลองเปลาขนาดมาตรฐาน
12.5*16*11
35 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม และ
จัดชุดใสซองใส

113,900.00
4,280.00 -

113,900.00 ตกลงราคา

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

113,880.10 บริษัท โฟนิกซ จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

ตกลงราคา

บริษัท บียักกา จํากัด

4,280.00 บริษัท บียักกา จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

8,800.00 ตกลงราคา
171,000.00 171,000.00 ตกลงราคา
164,000.00 ตกลงราคา
4,362,872.00 4,362,872.00 ประกวดราคา

นายนพดล กุลเสวต
บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนดพับลิสชิ่ง จํากัด
1. บริษัท บูรพา เทคนิคอล
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอส.พี.วาย.แมนเพาเวอร
แอนด บิสสิเนส จํากัด

8,800.00 นายนพดล กุลเสวต
เปนผูใหบริการโดยตรง
36,000.00 บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จํากัด เปนผูใหบริการโดยตรง
732000 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนดพับลิสชิ่ง จํากัด เปนผูใ หบริการโดยตรง
4,342,809.00 บริษัท บูรพา เทคนิคอล
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
4,352,000.00

เสนอรายละเอียดครบถวน
และเสนอราคาต่ําสุด

2500 -

ตกลงราคา

บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด

16,050.00 -

ตกลงราคา

บริษัท สกาย รูททราเวล จํากัด

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง
บริษัท ศูนยรวมครุภัณฑ 2000 จํากัด
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

749.00 หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง
3,745.00 บริษัท ศูนยรวมครุภัณฑ 2000 จํากัด
5,705.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

-

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายณรงคศักดิ์ สดสะอาด
บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

3,965.00 นายณรงคศักดิ์ สดสะอาด
7,338.06 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
2,862.25 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

3,156.50 -

ตกลงราคา

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

3,156.50 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

80,000.00 -

ตกลงราคา

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

40,805.52 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

749.00
3,745.00
8,000.00
4,000.00
7,500.00
3,103.00

2408 บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

12,840.00 บริษัท สกาย รูททราเวล จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

36 คาออกแบบและจัดพิมพแผนพับ

30,000.00 -

ตกลงราคา

บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

29,960.00 บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

ITD
37 จางออกแบบและจัดพิมพ

45,000.00 -

ตกลงราคา

บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

44,940.00 บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

แผนพับประชาสัมพันธ ภาษา
อังกฤษ
38 จางออกแบบและจัดพิมพปฏิทิน

99,000.00 -

ตกลงราคา

บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

98,975.00 บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

ตั้งโตะ พ.ศ.2559
39 พัฒนาฐานขอมูลผลงานและ
ผูเชี่ยวชาญดานการคาและ
การพัฒนา
40 จางผูชวยประสานงานวิชาการ

3,000,000.00 3,000,000.00 ประกวดราคา

105,000.00

105,000.00 ตกลงราคา

1. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2. บริษัท เจ - บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด
นายรัฐพล ศรีเจริญ

2,200,000.00 - มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2,288,000.00
105,000.00 นายรัฐพล ศรีเจริญ

โครงการฝกอบรมระดับภูมิภาค
หลักนสูตรนโยบายการคา
ระหวางประเทศ (Regional
Trade Policy Course)
41 จางผูประสานงานวิชาการ
โครงการฝกอบรมระดับภูมิภาค
หลักนสูตรนโยบายการคา
ระหวางประเทศ (Regional
Trade Policy Course)
42 กระดาษหัวจดหมาย A4 80g
43 จัดทําแผนปาย Roll up
80*200 พรอมขาตั้ง
44 ออกแบบและจัดพิมพวารสาร
ITD Review

เสนอรายละเอียดครบถวน
และเสนอราคาต่ําสุด
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามรายละเอียด

120,000.00

16,050.00 5,000.00 200,000.00

120,000.00 ตกลงราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
200,000.00 ตกลงราคา

นายพิทักษ จงนรังสิน

หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง
บริษัท บียักกา จํากัด
บริษัท โพสตพับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

120,000.00 นายพิทักษ จงนรังสิน

16,050.00 หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง
4,922.00 บริษัท บียักกา จํากัด
200,000.00 บริษัท โพสตพับลิชชิง จํากัด

เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามรายละเอียด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

45 คูปองน้ําดื่ม

9,500.00 -

ตกลงราคา

บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด

46 ถายเอกสารพรอมเขาเลม
47 คาจางเหมาบริการบํารุงรักษา

14,000.00 63,558.00 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
หจก. วี.อาร.เซลส แอนด เซอรวิส

เครื่องปรับอากาศ
48 คาพิมพนามบัตร 200g พิมพ
4 สี 2 หนา

749 -

ตกลงราคา

หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

8827.5 12,000.00 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
หจก. จีดับเบิ้ลยู (1996)

4,440.50 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
10,165.00 หจก. จีดับเบิ้ลยู (1996)

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

10,700.00 -

ตกลงราคา

หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

10,700.00 หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

เปนผูใหบริการโดยตรง

52 จางเหมาบริการผลิตวีดิทัศน
53 จางพิมพการด ส.ค.ส. (เพิ่ม)
54 พิมพนามบัตร 200g พิมพ 4 สี
2 หนา

50,000.00 5,350.00 749 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

นายพงษธาดา สุริยะ
หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง
หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

50,000.00 นายพงษธาดา สุริยะ
5,350.00 หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง
749.00 หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

55 วัสดุสํานักงาน
56 จัดทําแผนปาย 50*150
จัดทําแผนปาย 200*220
จัดทําแผนปาย 150*35
จัดทําแผนปาย 80*200

63,718.50 92,715.50 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท แอ็ค ซึลเปเปอร จํากัด
บริษัท บียักกา จํากัด

63,718.50 บริษัท แอ็ค ซึลเปเปอร จํากัด
92,715.50 บริษัท บียักกา จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

49 จัดพิมพเอกสารและทํารูปเลม
50 มานพับแบบโรมัน
ขนาด 130*235 จํานวน 1 ผืน
ขนาด 130*200 จํานวน 1 ผืน
51 คาจางพิมพ ส.ค.ส. พรอมซอง

แผนสติ๊กเกอร 60*20
57 จางที่ปรึกษากฎหมาย
58 คาบํารุงรักษาโปรแกมระบบ
งบประมาณและระบบ Formula
59 วัสดุสํานักงาน

200,000.00 ตกลงราคา
160,000.00 160,000.00 ตกลงราคา
10,491.95 -

ตกลงราคา

นายถนัดกิจ นิวาทวงษ
บริษัท พลาสมา อินโฟรเทค จํากัด
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

9,244.80 บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด
9,658.89 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
63,558.00 หจก. วี.อาร.เซลส แอนด เซอรวิส
749 หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

200,000.00 นายถนัดกิจ นิวาทวงษ
152,475.00 บริษัท พลาสมา อินโฟรเทค จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

10,491.95 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

เปนผูใหบริการโดยตรง

60 วัสดุคอมพิวเตอร

5,071.80 -

ตกลงราคา

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

61 วัสดุไฟฟาและวิทยุ
62 ซอมแซมรถยนต

8,390.21 16,384.19 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

5,071.80 บริษัท โฟนิกซ จํากัด
8,390.21 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
16,384.19 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

63 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม
64 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม
65 จางจัดพิมพผลงานการศึกษาวิจัย

10,000.00 ตกลงราคา
20,000.00 ตกลงราคา
134,000.00 134,000.00 ตกลงราคา

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนดพับลิสชิ่ง จํากัด

4,155.02 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
เปนผูใหบริการโดยตรง
13,424.49 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
เปนผูใหบริการโดยตรง
134,000.00 บริษทั สหมิตรพริ้นติ้ง แอนดพับลิสชิ่ง จํากัด เปนผูใหบริการโดยตรง

66 จางผลิตและเผยแพรบทความ
วิชาการของสถาบัน
68 คาพิมพนามบัตร 200g พิมพ 4
สี 2 หนา
70 คาถายเอกสารและเขาเลม

117,700.00 -

ตกลงราคา

บริษัท โพสตพับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

117,700.00 บริษัท โพสตพับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

1,123.50 -

ตกลงราคา

หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง

150,000.00 -

ตกลงราคา

บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

74 จัดทําแผนปาย Roll up
ขนาด 80*200 พรอมขาตั้ง 2 อัน
76 หนังสือ เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ

7,500.00 -

ตกลงราคา

บริษัท เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส จํากัด

4,237.20 บริษัท เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

4,000.00 -

ตกลงราคา

นางนภาลัย สุวรรณธาดา

4,000.00 นางนภาลัย สุวรรณธาดา

เปนผูใหบริการโดยตรง

78 จัดทําแผนปาย Roll up
ขนาด 80*200 พรอมขาตั้ง 1 อัน
80 จัดทําแผนปาย Roll up
ขนาด 80*200 พรอมขาตั้ง 1 อัน
82 วัสดุสํานักงาน

5,000.00 -

ตกลงราคา

บริษัท เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส จํากัด

1,412.40 บริษัท เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

2,500.00 -

ตกลงราคา

บริษัท บียักกา จํากัด

2,461.00 บริษัท บียักกา จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

1,500.00 -

ตกลงราคา

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

1,134.91 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

เปนผูใหบริการโดยตรง

22,031.30 14,500.00 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท โฟนิกซ จํากัด
บริษัท นัมเบอรนายนโปรมีเดีย จํากัด

1,123.50 หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง
61,043.50 บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

Policy Brief ปกหนาและหลัง
เปนปกแข็งพิมพสีเคลือบมัน
กระดาษA3

83 วัสดุคอมพิวเตอร
84 จัดทําขอมูลผลงานวิจัยในรูป

22,031.30 บริษัท โฟนิกซ จํากัด
14,445.00 บริษัท นัมเบอรนายนโปรมีเดีย จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

แบบซีดีและสกีนแผนซีดีจํานวน
2 เรื่อง พรอมบรรจุใสกลองซีดี
87 จัดทําถุงผาแคนวาสพรอมหูหิ้ว

149,800.00 -

ตกลงราคา

บริษัท ตนไทรครีเอชั่น จํากัด

88 จางเหมาบริการสงสิ่งของ
89 จางพิมพผลงานการศึกษาวิจัย
90 คาถายเอกสารพรอมเขาเลม

40,000.00 99,900.00 36,000.00 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปง จํากัด
บริษัท ทรีบีการพิมพและตรายาง จํากัด
บริษัท พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด

91 วัสดุงานบานงานครัว
92 วัสดุสํานักงาน
93 จัดทําสมุดจดบันทึก
94 จางบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1) ระบบสารบรรณ

149,800.00 บริษัท ตนไทรครีเอชั่น จํากัด
18,207.00 บริษัท เอสเอ็มอี ชิปปง จํากัด
99,900.00 บริษัท ทรีบีการพิมพและตรายาง จํากัด
28,559.37 บริษทั พรรณีพริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ตนไทรครีเอชั่น จํากัด
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

2,792.70 ตกลงราคา
3,517.23 ตกลงราคา
200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา

บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ตนไทรครีเอชั่น จํากัด
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

2,792.70
3,517.23
199,822.50
176,550.00

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

350,000.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

350,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

เปนผูใหบริการโดยตรง

อิเล็กทรอนิกส 2) ระบบฐานขอ
มูลวิทยากรและผูเขารวมสัมมนา
ฝกอบรม 3) ฐานขอมูลและ
บทความงานวิจัย
95 จางจัดทํานโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั่งคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
96 คาพิมพนามบัตร 200g
พิมพ 4 สี 1หนา
97 จางออกแบบและจัดพิมพ
Executive Summary
(ภาษาอังกฤษ)
98 จางเผยแพรกิจกรรมสัมมนา
เผยแพรผลงานวิจัย

642 200,000.00

96,300.00 -

350,000.00 ตกลงราคา
ขอ 9 (3)
ตกลงราคา

หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

642 หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง

เปนผูใหบริการโดยตรง

200,000.00 ตกลงราคา

หจก. กราฟฟค 1 แอดเวอร ไทซิ่ง

199,020.00 หจก.กราฟฟค1แอดเวอรไทซิ่ง

เปนผูใหบริการโดยตรง

ตกลงราคา

บริษัท ไทย นิวสเน็ตเวิรด (ทีเอ็นเอ็น)
จํากัด

96,300.00 บริษัท ไทย นิวสเน็ตเวิรด (ทีเอ็นเอ็น)
จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

99 จางผลิตและเผยแพรผลงาน
วิจัยผานสารคดีวิทยุ
100 เชาอุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยี

650,000.00
650,000.00

650,000.00 ตกลงราคา
ขอ 9 (3)
650000 ประกวดราคา

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

649,704.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

เปนผูใหบริการโดยตรง

บริษัท ไอโซเทคอารทออฟเทคโนโลยี

640,000.00 บริษัท ไอโซเทคอารทออฟเทคโนโลยี

เปนผูเสนอราคาถูกตอง

สารสนเทศ
101 จางจัดเก็บเอกสาร
102 จางแปลผลงานการศึกษาวิจัย

30,000.00 160,000.00 -

โครงการจัดทํารายงาน
อุตสาหกรรมไมซ
103 เชารถโดยสาร (รถตู)

300,000.00

300,000.00 ประกวดราคา

บริษัท ศรีวัฒน ลิสซิ่ง จํากัด

287,616.00 บริษัท ศรีวัฒน ลิสซิ่ง จํากัด

104 จางออกแบบและจัดพิมพ

176,000.00

176,000.00 ตกลงราคา

บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

175,908.00 บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตรงตามที่สถาบันกําหนด
เปนผูใหบริการโดยตรง

Executive Summary
105 ออกแบบและจัดพิมพรายงาน
สรุปเชิงนโยบาย Policy Brief

176,000.00

176,000.00 ตกลงราคา

บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

175,908.00 บริษัท แฮปป เครซิทีฟ จํากัด

เปนผูใหบริการโดยตรง

661,000.00 นางรุโณทัย มหัทธนานนท

เปนผูมีความรูทางดานภาษา
อยางดี

106 จางแปลเอกสารรายงาน
ประจําป 2558 จากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ พรอมตรวจ
สอบความถูกตองตนฉบับกอน
พิมพ
107 วัสดุบริโภค
108 วัสดุงานบานงานครัว

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด
นายสรจักร เกษมสุวรรณ

61,000.00 -

ตกลงราคา

นางรุโณทัย มหัทธนานนท

1079.97 8561.07 -

ตกลงราคา
ตกลงราคา

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

15,622.00 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด
160000 นายสรจักร เกษมสุวรรณ

1079.97 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
8561.07 บริษัท สยามยูนิแคร จํากัด

ตรงตามที่สถาบันกําหนด
เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน

เปนผูใหบริการโดยตรง
เปนผูใหบริการโดยตรง

