
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

1 ซ้ือยาง 4 เส้น รถยนต์ตู้ อร.-

8655

ตกลงราคา บริษทั ยางเมืองทอง (2003)

 จ ากัด

         14,400.00 ใหเ้ครดิตในการช าระ

เงิน และยางมี

คุณภาพตามต้องการ

2 จ้างซ่อมโถสุขภณัฑ์ 1 หอ้ง 

ชั้น 3

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสง

ตะวนัซิสเทม็ส์

           5,885.00 ผลงานที่ผ่านมาอยู่ใน

เกณฑ์ดี

3 จ้างพมิพแ์ฟม้เจาะปก

กระดาษคละสีพมิพโ์ลโก้

ส านักงาน

ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จ ากัด          12,840.00 

4 ซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ HP รุ่น 

Q2613A จ านวน 4 ตลับ

ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จ ากัด          10,764.20 สืบราคาจากรายที่

ติดต่อ บริษทัฯ เสนอ

ราคาต่ าสุด

5 จ้างพมิพแ์ผ่นพบั 

Introducing The BOI 

(ภาษาญี่ปุ่น)

ตกลงราคา บริษทั เจเอสท ีพบัลิชชิ่ง 

จ ากัด

         54,837.50 

6 ลงโฆษณาประชาสัมพนัธใ์น

ส่ิงพมิพ ์Bloomberg 

Business Thailand

ตกลงราคา บริษทั ไวท ์ไนท ์มีเดีย จ ากัด          63,665.00 

7 ซ้ือเชือกขาวม้วนใหญ่ จ านวน

 300 ม้วน

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ

วทิยา

           7,704.00 

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 จ้างผลิตวสัดุโฆษณา VDO 

ปา้ยประชาสัมพนัธ ์OSOS 

เดิมจาก 2.30 นาท ีเปน็ 1 

นาท ีบนสถานีรถไฟฟา้และ

ภายในรถไฟฟา้

ตกลงราคา บริษทั พอใจโปรดักส์ชั่น

เฮ้าส์ จ ากัด

         35,000.00 

9 ซ้ือคูปองน้ าด่ืม ขนาด 18.9 

ลิตร (คูปอง 15 เล่มๆละ 25 

ใบ จ านวน 15 เล่ม)

ตกลงราคา บริษทั ไทยดร้ิงค์ จ ากัด          16,050.00 

10 จ้างพมิพแ์ฟม้ใส่เอกสาร ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แคนนา 

กราฟฟคิ

         89,612.50 

11 ซ้ือกล่องกระดาษลูกฟกู 3 

ชั้น มีฝาเปดิในตัว ขนาด 12 

นิ้วx16นิ้วx10.5นิ้ว หนา 185

 แกรม

ตกลงราคา บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 

(มหาชน)

           9,416.00 

12 จ้างพมิพแ์ผ่นพบัแผนที่

ประเทศไทยและแผนที่ 

Eastern Seaboard จ านวน

 600 แผ่น

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แคนนา 

กราฟฟคิ

         28,890.00 

13 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์

Samsung ML-3471ND 

จ านวน 2 กล่อง

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.อ.ีคอม

 แอนด์ ซัพพลาย

         14,200.00 สืบราคาจากรายที่

ติดต่อ หา้งหุ้นส่วนฯ 

เสนอราคาต่ าสุด

14 ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

Notebook ส าหรับงาน

ประมวลผลจ านวน 1 ชุด

ตกลงราคา บริษทั อินพอร์เจนดาต้า   

ซิสเทม็ จ ากัด

         52,700.00 สืบราคาจากรายที่

ติดต่อ บริษทัฯ เสนอ

ราคาต่ าสุด
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(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ
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ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

15 จ้างเหมาปรับปรุงและพฒันา

ข้อมูลในฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมสนับสนุน

ประเทศอาเชียนฯ( ASEAN 

Supporting Industry 

Database - ASID)

400,000.00                 สอบราคา สมาคมรับช่วงการผลิตไทย 295,390.00           บริษทั แอลพ ีลายค า จ ากัด 258,000.00 ข้อเสนอเทคนิค

เปน็ไปตามที่ก าหนด 

และเสนอราคาต่ าสุด

บริษทั ไอซีท ีดีเวล็อปเปอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

267,500.00           

บริษทั แอลพลีายค า จ ากัด 258,000.00           

16 ซ้ือระบบกล้องวงจรปดิ

พร้อมอุปกรณ์และการติดต้ัง

 จ านวน 16 ชุด

                 900,000.00 สอบราคา บริษทั แฟคซิลิต้ี แมนเนจ

เม้นท ์จ ากัด

           899,977.00 บริษทั แฟคซิลิต้ี แมนเนจ

เม้นท ์จ ากัด

       889,800.00 มีคุณสมบติัตรงตาม

ความต้องการ

17 จ้างผลิตวดีีทศัน์แนะน า BOI

 ความยาว 5-10 นาท ี

(ภาษาไทย)

                 500,000.00 สอบราคา บริษทั อินฟนิิตโกรว ์จ ากัด            400,000.00 บริษทั เฟรม เอฟเฟค็ท ์

จ ากัด

       149,800.00 เสนอราคาต่ าสุด

บริษทั อาร์ จี บ ีมีเดีย จ ากัด            430,000.00 

บริษทั เจนิเว ่จ ากัด            458,923.00 

บริษทั เฟรม เอฟเฟค็ท ์จ ากัด            149,800.00 

18 จ้างลงโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธใ์นหนังสือ 

The Daily Telegraph ลง

วนัที่ 27 กรกฏาคม 2555

พเิศษ P.M. Communications 

Ltd

     3,449,988.92 เปน็นิตยสารที่เข้าถึง

กลุ่มนักลงทนุ

เปา้หมายได้เปน็อย่างดี
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วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ
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ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

19 จ้างลงโฆษณา The 

Australia Financial 

Review Newspaper , 

Sydney Morning Herald 

Newspaper

พเิศษ บริษทั พบัลิชิตาส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

     2,433,800.57 เปน็นิตยสารที่เข้าถึง

กลุ่มนักลงทนุ

เปา้หมายได้เปน็อย่างดี

20 จ้างเหมาบริการพื้นที่ผลิต 

และติดต้ังปา้ย โฆษณา

บริเวณมอเตอร์เวย์ขาเข้ากม.

11 ระยะเวลาต้ังแต่วนัที่ 15

 พฤษภาคม 2555-14 

สิงหาคม 2555

พเิศษ บริษทั วรัิลพชัร มีเดีย จ ากัด 1,423,100.00 สามารถผลิตและติต

ต้ังได้ทนัตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

21 จ้างเหมาบริการจัดงานเล้ียง

รับรองภาคเอกชนไทย-

กาตาร์ ณ กรุงโดฮา รัฐ

กาตาร์ ในวนัที่ 16 

พฤษภาคม 2555

พเิศษ บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทฟี 

วลิเลจ จ ากัด (มหาชน)

     4,897,761.08 มีศักยภาพและพร้อม

ด าเนินการในเวลาที่

ก าหนด

22 จ้างลงโฆษณาหนังสือพมิพ์

ภายในประเทศ (The 

Nation)

พเิศษ บริษทั เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

 จ ากัด (มหาชน)

       374,500.00 เปน็นิตยสารที่เข้าถึง

กลุ่มนักลงทนุได้เปน็

อย่างดี

23 จ้างจัดท าถุงกระดาษส าหรับ

ใส่ชุดของที่ระลึก จ านวน 

1,000 ชิ้น

พเิศษ บริษทั พเีอสพ ีป.แสงทอง

การพมิพ ์จ ากัด

         23,540.00 สืบราคาจากรายที่

ติดต่อ บริษทัฯ เสนอ

ราคาต่ าสุด

24 จ้างจัดท าสมุดจดบนัทกึ 

จ านวน 1,000 ชิ้น

พเิศษ บริษทั ซีนิช เอ็นเตอร์ไพร์ส

 จ ากัด

       342,400.00 มีคุณภาพตรงตาม

ความต้องการ
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วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

25 จ้างจัดท าแฟลช์ไดร์ฟ จ านวน

 1,000 ชิ้น

พเิศษ บริษทั พรีเมี่ยม 360 จ ากัด        310,300.00 มีประสบการณ์ในการ

ท าของที่ระลึกใน

รูปแบบ USB FLAH 

DIVE และสามารถ

ช่วยในการจัดวาง

รูปแบบโลโก้บนของที่

ระลึกใหม้ีเหมาะสม

26 จ้างเหมาลงโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธใ์น

หนังสือพมิพบ์างกอกโพสต์

พเิศษ บริษทั โพสต์ พบัลิชชิ่ง 

จ ากัด (มหาชน)

       598,344.00 เปน็นิตยสารที่เข้าถึง

กลุ่มนักลงทนุ

เปา้หมายได้เปน็อย่างดี

27 จ้างผลิต VDO 

Presentation แนะน าการ

กรอกค าร้องขอน าช่างฝีมือ 

ผู้ช านาญการต่างชาติเข้ามา

ในราชอาณาจักรผ่าน

ระบบงานช่างฝีมือ E-Expert

พเิศษ บริษทั พอใจ โปรดักชั่น 

จ ากัด

       240,000.00 มีประสบการณ์ในการ

ท างาน
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(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ
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ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

28 จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏบิติังาน

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์

และเจาะลึกอุตสาหกรรม

เปา้หมายส าหรับอนาคต

คัดเลือก มูลนิธสิถาบนัวจิัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ

ศศินทร์ แหง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

     4,950,000.00 ข้อเสนอเทคนิค

เปน็ไปตามที่ก าหนด 

มีแผนงานและแผน

บริหารจัดการ

โครงการที่ชัดเจน มี

คณะท างานที่มี

ประสบการณ์และมี

ความพร้อมในการ

ปฏบิติังานซ่ึง

สอดคล้องกับ TOR

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ 

ศศินทร์ แหง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย
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