สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มกราคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

1.

ฝพด. 119/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
4/2/2562
เพื่อเข้าคลังพัสดุ

56,756.-

เกณฑ์
ราคา

2.

ฝพด. 120/2562 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์ซองเอกสาร
5/2/2562
พิมพ์ตราสานักานฯ พิมพ์ครุต เพื่อเข้า
คลังพัสดุ

40,500.-

เกณฑ์
ราคา

3.

ฝพด. 121/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม
5/2/2562
ลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และอาคาร 6

67,410.-

เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 67,410.-บาท

4.

ฝพด. 123/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคงทน
6/2/2562
ฝพด. 128/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อม
8/2/2562
เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,564.-

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด

บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,564.-บาท
ร้าน ธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 23,600.- บาท

5.
6.

7.
8.

23,600.-

ฝพด. 142/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
11/2/2562

5,680.63

ฝพด. 138/2562 รายงานการขออนุมัติเช่าวัสดุอปุ กรณ์ใน
8/2/2562
พิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปัน
นาครบรอบปีที่ 68 ประจาปี 2562
ฝพด. 129/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
8/2/2562
และวัสดุสานักงาน

5,000.7,600.21

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอือ้ ธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอือ้ ธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด

1. ร้าน ธารทิพย์การช่าง
2. ร้าน ซี.ซี.เค. ออโต้เซอร์วสิ
3. ร้าน จรัญแอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. นาย มานพ เหราบัตร
2. ร้าน สัญชัย จ่าจู ปลาดุกฟู
3. นาย ณัฐพัตร์ จัยธรรม
วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 56,756.- บาท
ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 40,500.- บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,680.63 บาท

นาย มานพ เหราบัตร
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,000.- บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน

เป็นผู้ดูแลซ่อม
บารุงรักษาลิฟต์
โดยสารยี่ห้อ
ThyssenKrupp

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มกราคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (สานักงานใหญ่)

9.

ฝพด. 133/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
8/2/2562
และวัสดุคงทน

1,123.50

เกณฑ์
ราคา

10.

ฝพด. 123/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อม
7/2/2562
เครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

8,838.20

เกณฑ์
ราคา

11.

ฝพด. 154/2562 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์รายงาน
11/2/2562 การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียด
ของรูปแบบการพัฒนานื้นที่จังหวัด
ชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราชฯ
ฝพด. 135/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
8/2/2562
และวัสดุสานักงาน

61,000.-

เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
2. หจก. เลย์โรเซส
3. บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จากัด

36,996.32

เกณฑ์
ราคา

วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด

12.

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 7,600.21 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,123.50 บาท
บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 8,838.20 บาท
บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 61,000.- บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 36,996.32 บาท

เป็นผู้มีความรู้
ความชานาญ
เป็นเฉพาะ

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มกราคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด

13.

14.

15.

ฝพด. 8/2562
8/2/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20,653.14

ฝพด. 11/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปริ้น
11/2/2562 เตอร์

9,405.30

ฝพด. 173/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
18/2/2562 วัสดุสานักงาน และวัสดุคงทน

56,673.23

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เอส.เอส.ซี.อี คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
วัสดุคงทน
1. บริษัท ดีเฟอร์นเิ มท จากัด
2. ร้านพัฒนากิจ
3. บริษัท อิสเทินไพโดเนียเซลส์แอนด์
เซอร์วิดซ์ จากัด

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 20,653.14บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 9,405.30 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
ร้านพัฒนากิจ
วัสดุคงทน
บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 56,673.23 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มกราคม 2562
ลาดับ
ที่
16.
17.

18.

19.
20.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /จ้าง
งบประมาณ

ฝพด. 177/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่
22/2/2562 เอกสาร

66,500.-

ฝพด. 179/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
22/2/2562

1,400.-

ฝพด. 186/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
25/2/2562 สี จานวน 2 เครือ่ ง

12,729.79

ฝพด. 194/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
26/2/2562

829.25

ฝพด. 191/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
26/2/2562

2,514.50

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. ร้าน ขัติยาภรณ์
2. ร้าน มายซาย
3. ร้าน รุ่งกิจ
1. บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศ
ไทย) จากัด
2. บริษัท ติ้งแอนด์แพลน จากัด
(สานักงานใหญ่)
3. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท เอส.เอส.ซี.อี คอมพิวเตอร์
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.1
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.2
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
ร้าน ขัติยาภรณ์
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 66,500.- บาท

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศ
ไทย) จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,400.- บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 12,729.79 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 829.25 บาท

วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.1
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.2
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,514.50 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

