สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมาณ จ้าง

ฝพด. 403/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
1 /5/2562

2,364.70

ฝพด. 401/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
1/5/2562

1,631.75

ฝพด. 407/2562 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารแผนแม่บท
1/5/2562
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ฝพด. 413/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
2/5/2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

192,600.-

เกณฑ์
ราคา

6,200.-

เกณฑ์
ราคา

219.35

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 435/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
10/5/2562
ฝพด. 430/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์เอกสารแผน
8/5/2562
แม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

499,690.-

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 431/2562 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์ 23 แผนแม่บท
240,750.8/5/2562
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สรุปสาระสาคัญ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ฝพด.439/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อเข้า 134,426.90
13/5/2562 คลังพัสดุ

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 452/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างจัดทาป้ายภาพ
14/5/2562 พร้อมขาตั้ง ประกอบการจัดประชุมชี้แจง

เกณฑ์
ราคา

99,510.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
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. สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา
1. ธารทิพย์การช่าง
2. ซี.ซี.เค. ออโต้เซอร์วิส
3. จรัญแอร์
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
2. ศิริโรจน์การพิมพ์
3. บริษัท ไอแอม ซูโม่ จากัด
1. บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
2. ศิริโรจน์การพิมพ์
3. บริษัท ไอแอม ซูโม่ จากัด
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอื้อธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด
1. บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
2. ศิริโรจน์การพิมพ์

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,364.70 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,631.75 บาท

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 192,600.- บาท
ธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 6,200.- บาท
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 219.35 บาท

บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 499,690.- บาท

บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 240,750.- บาท

ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 134,426.90
บาท
บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 99,510.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
ลาดับ
ที่
10.
11.

12.

13.

14.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

การดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ฝพด. 444/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างเปลี่ยนน้ามันเครื่อง
14/5/2562 พร้อมอะไหล่ของเครื่องสูบน้าดับเพลิง (FIRE
PUMP)
ฝพด. 440/2562 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์
13/5/2562 มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562
ฝพด. 442/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างทากระเป๋าใส่เอกสาร
14/5/2562 สาหรับใช้ในการจัดประชุมและฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ในการเข้ารับการ
ฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
ฝพด. 446/2562 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
14/5/2562 และวัสดุสานักงาน

ฝพด. 448/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร
14/5/2562 ปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางสาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 1 คัน

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมาณ จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

3. บริษัท ไอแอม ซูโม่ จากัด
17,869.-

เกณฑ์
ราคา

34,079.50

เกณฑ์
ราคา

9,000.-

เกณฑ์
ราคา

60,234.96

เกณฑ์
ราคา

36,000.-

เกณฑ์
ราคา

1. หจก. รักษ์ปั๊มเอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท สุวจันทร์ เซอร์วสิ จากัด
3. บริษัท ซี.เอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด พีพี พีค พริ้นติ้ง
แอนด์เซอร์วิส
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ
1. VRTK
2. การุณรัตน์
3. ห้างสตางค์ โปรดักส์

หจก. รักษ์ปั๊มเอ็นจิเนียริ่ง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 17,869.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2.1-2.4
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5-2.14
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอือ้ ธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด
1. บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด
2. Vaninter9
3. บริษัท Chaiwiset Transport จากัด

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

บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน)
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 34,079.50
บาท
VRTK
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 9,000.- บาท

บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 36,000.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมาณ จ้าง

15.

ฝพด. 463/2562 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
14/5/2562 วัสดุสานักงาน และจัดทาตรายาง

10,935.40

เกณฑ์
ราคา

16

ฝพด. 479/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน
17/5/2562

15,442.-

เกณฑ์
ราคา

17.

ฝพด. 474/2562 รายงานการขออนุมัติจัดจ้างทาถุงผ้าใส่
17/5/2562 เอกสารสาหรับใช้ในการจัดประชุมและ
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ในการเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจาปี
2562
ฝพด. 480/2562 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการบารุงรักษ
17/5/2562 เครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF

10,000.-

เกณฑ์
ราคา

139,635.-

เกณฑ์
ราคา

18.

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

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
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.1-2.4
1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
2. บริษัท เอือ้ ธนโชติ จากัด
3. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จากัด
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. VRTK
2. การุณรัตน์
3. ห้างสตางค์ โปรดักส์

วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
วัสดุสานักงาน
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 10,935.40
บาท

1. บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จากัด

วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.12.4
ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่
วัสดุสานักงาน รายการที่ 2.5
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 15,442.- บาท
VRTK
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 10,000.- บาท

รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 139,635.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมาณ จ้าง

19.

ฝพด. 475/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
17/5/2562

1,123.50

เกณฑ์
ราคา

20.

ฝพด. 473/2562 รายงานขออนุมัติจ้างเหมารถโดยสารปรับ
17/5/2562 อากาศเพื่อใช้เดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ จานวน 1 คัน
ฝพด. 486/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง
22/5/2562

18,000.-

เกณฑ์
ราคา

1,364.25

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 502/2562 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
28/5/2562

31,246.14

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 504/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างย้ายถังดักไขมัน
28/5/2562 พร้อมติดตั้งไปยังบริเวณด้านหลังห้องทางาน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ฝพด. 506/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน
28/5/2562 ห้องน้าชายและผนังกระเบื้องห้องน้าชายและ
หญิง อาคาร 6 ชั้น 5
ฝพด. 516/2562 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบุคลากร เพื่อ
30/5/2562 ปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ฝพด. 512/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
29/5/2562

3,000.-

21.
22.
23.
24.
25.
26.

7,000.58,500.1,391.-

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท บี แอนด์ ที เจอเนอรัล จากัด
2. Chaiwiset Transport Co.,Ltd.
3. Vaninter9
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
1. สังเวียน เชาวลิต
2. สุภาวดี เสมพูล
3. ธนเดช นงค์นวล
1. สังเวียน เชาวลิต
2. ธนเดช นงค์นวล
3. สุภาวดี เสมพูล
1. นางสาวภัทรธีรา ใช้สง่า

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,123.50 บาท
บริษัท บี แอนด์ ที เจอเนอรัล
จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 18,000.- บาท
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,364.25 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 31,246.14 บาท

สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 3,000.-บาท

สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 7,000.-บาท

1. นางสาวภัทรธีรา ใช้สง่า
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 58,500.-บาท

1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,391.-บาท
จากัด
3. บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จากัด
(มหาชน)

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
ลาดับ
ที่
27.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 515/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
29/5/2562

วงเงิน
วิธซี อื้ /
งบประมาณ จ้าง
12,921.32

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 12,921.32 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

