สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน เมษายน 2562
ลาดับ
ที่
1.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 313/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
1 /4/2562

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมา
จ้าง
ณ
28,384.96

เกณฑ์
ราคา

2.

ฝพด. 309/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และ 63,707.28
29/3/2562
วัสดุสานักงาน

เกณฑ์
ราคา

3.

ฝพด. 319/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่
2/4/2562
เอกสาร

85,600.-

เกณฑ์
ราคา

4.

ฝพด. 319/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคงทน
2/4/2562

32,870.40

เกณฑ์
ราคา

5.

ฝพด. 320/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
2/4/2562

40,004.09

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.4
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5-2.6
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอือ้ ธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด
1. บริษัท Integrated
Communication Co.,Ltd.
2. บริษัท คอลิเดีย จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
3. บริษัท แบรนด์ แอททิทูด (สานักงาน
ใหญ่)
1. บริษทั ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท ล็อกซไล่ย์ ไวร์เลส จากัด
3. บริษัท ไอดีล ซีสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 28,384.96 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 63,707.28 บาท

1. บริษัท Integrated
Communication Co.,Ltd.
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 85,600.- บาท

บริษทั ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 32,870.40 บาท
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 40,004.09 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน เมษายน 2562
ลาดับ
ที่

6.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมา
จ้าง
ณ

ฝพด. 346/2562 รายงานขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับ
10/4/2562 อากาศชั้นหนึ่ง จานวน 1 คัน

23,500.-

เกณฑ์
ราคา

7.

ฝพด. 347/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
10/4/2562

5,690.63

เกณฑ์
ราคา

8.

ฝพด.350/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างทาป้ายไวนิล เพื่อ
10/4/2562 ประชาสัมพันธ์

3,800.-

เกณฑ์
ราคา

9.

ฝพด. 357/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องเย็บ
17/4/2562 กระดาษไฟฟ้า

749.-

เกณฑ์
ราคา

10.

ฝพด. 363/2562 รายงานการขออนุมัติจัดจ้างทากระเป๋าบรรจุ
18/4/2562 เอกสารและป้ายคล้องกระเป๋าสาหรับผู้เข้ารับ
การอบรม

20,865.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. หจก.องุ่นริช
2. บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จากัด
3. บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. พี.แอนด์.พี. ปริ้นติ้ง พรีเพรส
2. gogoprint
3. บริษัท แอ๊ทวินเทจ จากัด
1. บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จากัด
2. บริษัท อัลฟ่า ซิสเต็ม จากัด
(สานักงานใหญ่)
3. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
กระเป๋าบรรจุเอกสาร
1. บริษัท ฟิวเจอร์ เมคเกอร์ จากัด
2. บริษัท สแตมมิซต์ จากัด
3. Bag - World
ป้ายคล้องกระเป๋า
1. บริษัท เบสิกฮอลิเดย์ จากัด
2. บริษัท เค.เอส.เค อินเตอร์เทรด
จากัด
3. บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

หจก.องุ่นริช
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 23,500.- บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,680.63 บาท

พี.แอนด์.พี. ปริ้นติ้ง พรีเพรส
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 3,800.- บาท
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 749.- บาท
กระเป๋าบรรจุเอกสาร
1. บริษัท ฟิวเจอร์ เมคเกอร์
จากัด
ป้ายคล้องกระเป๋า
1. บริษัท เบสิกฮอลิเดย์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 480,000.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน เมษายน 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมา
จ้าง
ณ

ผู้เสนอราคา

11.

ฝพด. 355/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงานและ
17/4/2562 วัสดุคงทน

65,822.50

เกณฑ์
ราคา

12.

ฝพด. 368/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างทาอภิธานศัพท์
18/4/2562 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ฝพด. 375/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
19/4/2562
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495,000.-

เกณฑ์
ราคา

106,732.50

เกณฑ์
ราคา

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์
ไทย) จากัด (สานักงานใหญ่)
(ประเทศไทย) จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 106,732.50 บาท

21,800.-

เกณฑ์
ราคา

1. ธารทิพย์การช่าง
2. ซี.ซี.เค. ออโต้เซอร์วิส
3. จรัญแอร์

13.

14.

ฝพด. 372/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
19/4/2562
บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

วัสดุสานักงาน รายการที่ 1
1. หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
2. หจก. โทเทิล ท็อป ซัพพลาย
3. ร้านพัฒนากิจ
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2-9
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอื้อธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด
วัสดุคงทน รายการที่ 10
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

วัสดุสานักงาน รายการที่ 1
1. หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2-9
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
วัสดุคงทน รายการที่ 10
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 65,822.50 บาท

ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 495,000.- บาท

1. ธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 21,800.- บาท

ผู้รับจ้างมี
ความรู้ความ
ชานาญ/อุปกรณ์
เครื่องมือและ
อะไหล่เป็น
เฉพาะ

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน เมษายน 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมา
จ้าง
ณ

15.

ฝพด. 374/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างทาตรายาง
19/4/2562

1,096.75

เกณฑ์
ราคา

16

ฝพด. 379/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และ 54,743.38
23/4/2562 วัสดุสานักงาน

เกณฑ์
ราคา

17.

ฝพด. 388/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างผลิตวีดิทัศน์
495,999.57
25/4/2562 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 391/2562 รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุสานักงาน
29/4/2562

เกณฑ์
ราคา

18.

19.

ฝพด. 395/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
29/4/2562

24,600.-

31,246.14

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.4
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5-2.10
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท ฮาร์ด ไดร์เวอร์ จากัด
(สานักงานใหญ่)
2. นายชุติพงศ์ ตันตระกูล
3. น.ส. มุขสุดา ปานสมรัก
1. บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
2. บริษัท Active Professional
Co.Ltd.
3. บริษัท เจอาร์ ดีไซน์ อินทีเรีย จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)

1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,096.75 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 54,743.38 บาท

บริษัท ฮาร์ด ไดร์เวอร์ จากัด
(สานักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 495,999.57 บาท

1. บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 24,600.-บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 31,246.16 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

