สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2562
ลาดับ
ที่
1.

2.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

ฝพด. 514/2562
29/5/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ฝพด. 524/2562
4/6/2562

รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมกระเบื้อง
ปูพื้นถนน ซ่อมแซมพื้นถนน และรื้อกาแพง
ใต้อาคาร 5 และทาท่อระบายน้าทิ้งใหม่
รายงานขออนุมัติจัดจ้างทานิทรรศการความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบการ
จัดงาน Open House การขับเคลื่อนการนา
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายงานขออนุมัติจ้างออกแบบและจัด
นิทรรศการ Open House การขับเคลื่อนกา
นาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน
รายงานขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะพับขาคู่
อเนกประสงค์

3.

ฝพด. 527/2562
4/6/2562

4.

ฝพด. 534/2562
6/6/2562

5.

ฝพด. 538/2562
6/6/2562

วงเงิน
งบประมาณ

วิธซี อื้ /
จ้าง

7,704.-

เกณฑ์
ราคา

111,280.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จากัด
(มหาชน)
3. บริษัท ล๊อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น
จากัด
1. บริษัท มาฤทธิ์ ซัพพลาย จากัด
2. หจก. บุณยวิชญ์ 2555
3. บริษัท ไฮ-สปีด อัลลอย จากัด
1. บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด
(สานักงานใหญ่)
2. บริษัท NOB PRODUCTION Co.,
Ltd
3. บริษัท สตูดิโอ อารมณ์ดี จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 7,704.-บาท

บริษัท มาฤทธิ์ ซัพพลาย จากัดรวม
เป็นเงินทัง้ สิน้ 111,280.-บาท

499,690.-

เกณฑ์
ราคา

บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 499,690.- บาท

496,480.-

เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท บลูเวล ครีเอชั่น จากัด
บริษัท บลูเวล ครีเอชั่น จากัด
2. บริษัท KRUSH MEDIA 8 CO,.LTD. รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 496,480.-บาท
3. ป่าฝน เนกซ์สเตป สานักงานใหญ่

131,824.-

เกณฑ์
ราคา

1. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
2. บริษัท วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์เซฟ
จากัด
3. หจก. ไทยืนยงค์เฟอร์นิเจอร์

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 131,824.-บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2562
ลาดับ
ที่
6.

7.
8.

9.

เลขที่
ฝพด. 532/2562
5/6/2562

ฝพด. 533/2562
5/6/2562
ฝพด.535/2562
6/6/2562

วงเงิน
งบประมาณ

วิธซี อื้ /
จ้าง

รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์จุลสารธนาคาร
สมอง ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม
2562

59,500.-

เกณฑ์
ราคา

รายงานขออนุมัติจัดจ้างผลิตสือ่ มัลติมีเดีย
และวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ผ่าน NESDC MOOC
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

492,200.-

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

48,727.80

เกณฑ์
ราคา

ฝพด.536/2562
6/6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

10.

ฝพด.537/2562
6/6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน

8,018.58

เกณฑ์
ราคา

11.

ฝพด. 549/2562
7/6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

36,218.43

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 541/2562
6/6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์

12.

5,680.63

เกณฑ์
ราคา

162,982.40

เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
2. บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จากัด
3. หจก. เลย์โปรเซส
1. บริษัท บลูเวล ครีเอชั่น จากัด
2. บริษัท KRUSH MEDIA 8 จากัด
3. ป่าฝน เนกซ์สเตป สานักงานใหญ่
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น
จากัด
3. บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จากัด
(มหาชน)
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
3. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี
จากัด

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 59,500.- บาท

บริษัท บลูเวล ครีเอชั่น จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 492,200.- บาท

บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 48,7270.80 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 5,680.63 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 8,018.58 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 36,218.43 บาท

บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี
จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2562
ลาดับ
ที่
13.

14.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

รายงานขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรสาร

ฝพด. 555/2562
10/6/2562

รายงานการขออนุมัติจ้างเหมารถโดยสาร
ปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางสาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 1 คัน
รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.20,100.-

เกณฑ์
ราคา

31,246.14

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 556/2562
10/6/2562

16

ฝพด. 550/2562
7/6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ฝพด. 561/2562
10/6/2562

รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง

ฝพด. 553/2562
10/6/2562

รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุสานักงาน และจ้างทาตรายาง

18.
19.

ฝพด. 566/2562
11/6/2562

12,829.30

วิธซี อื้ /
จ้าง

ฝพด. 548/2562
7/6/2562

15.

17.

วงเงิน
งบประมาณ

2,059.75
172,350.17,988.84

เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
2. บริษัท วัลแคน เทคโนโลยี จากัด
3. บริษัท ดิ ไอดีล โซลูชั่นส์ กรุป๊ จากัด
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จากัด
(มหาชน)
3. บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น
จากัด
1. บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด
2. บริษัท Chaiwiset Transport จากัด
3. Vaninter9
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ซี.ซี.เค ออโต้เซอร์วิส
3. จรัญแอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
1. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
2. บริษัท ซุปเปอร์ คิงส์ การพิมพ์ จากัด
3. บริษัท เลิฟแอนด์ลีพ เพรส จากัด
วัสดุคอมพิวเตอร์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 162,982.40 บาท

บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 12,829.30 บาท

บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 18,000.- บาท

ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 20,100.- บาท
บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 31,246.14 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,059.75 บาท

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัดรวม
เป็นเงินทัง้ สิน้ 172,350.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
บริษัท สหธุรกิจ จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2562
ลาดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

วิธซี อื้ /
จ้าง

20.

ฝพด. 573/2562
12/6/2562

รายงานขออนุมัติจ้างจัดทาวีดทิ ัศน์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ฐานราก กรณีอุทยานธรนีโลกสตูล

490,000.-

เกณฑ์
ราคา

21.

ฝพด. 583/2562
13/6/2562

109,140.-

เกณฑ์
ราคา

22.

ฝพด. 593/2562
17/6/2562

รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์รายงานความ
คืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสานักงาน

15,200.42

เกณฑ์
ราคา

23.

ฝพด. 591/2562
17/6/2562

รายงานการขออนุมัติจ้างเปลี่ยนน้ามันเครื่อง
พร้อมอะไหล่ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Power
Generator)

24,467.69

เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 594/2562
17/6/2562

รายงานการขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์สี

9,469.50

24.

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
วัสดุสานักงาน+จ้างทาตรายาง
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จากัด
2. บริษัท เซ็ทไอเดีย จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
3. บริษัท เบสท์ ดีเซ็นท์ จากัด
1. บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
2. ศิริโรจน์การพิมพ์
3. บริษัท เนลต้า จากัด
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท IYARA INTERTRADE จากัด
2. บริษัท เอ็มทีดี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(สานักงานใหญ่)
3. บริษัท ทีเอส วัสดุ แอนด์ เซฟตี้
จากัด (สานักงานใหญ่)
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
2. บริษัท Success Service plus

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
วัสดุสานักงาน+จ้างทาตรายาง
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 17,988.84 บาท

บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 490,000.- บาท

บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 109,140.- บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 15,200.42 บาท

บริษัท IYARA INTERTRADE จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 24,467.69 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัดรวม
เป็นเงินทัง้ สิน้ 9,469.50 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2562
ลาดับ
ที่

25.

26.

27.
28.

29.
30.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ฝพด. 588/2562
14/6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

199,159.10

ฝพด. 599/2562
19/6/2562

รายงานขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติเพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
สังคม
รายงานขออนุมัติจ้างทาตรายาง

200,000.-

ฝพด. 608/2562
21/6/2562

588.50

ฝพด. 611/2562
21 /6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

12,921.32

ฝพด. 615/2562
24/6/2562

รายงานขออนุมัติจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้า
คลุมเก้าอี้ห้องประชุม

9,095.-

ฝพด. 609/2562
21/6/2562

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

96,588.90

วิธซี อื้ /
จ้าง

เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา
เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
จากัด
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชัน่ นัล
เซอร์วิส จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. บริษัท แอคเซส คอนซัลติง้ จากัด
2. บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จากัด
3. บริษัท Network Application
Solution จากัด
๑. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จากัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)
1. บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จากัด
2. จันเพ็ญ สืบรัมย์
3. ม่านทิพย์
1. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
2. บริษัท อัพอินเตอร์เวลธ์ จากัด
3. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จากัด
(สานักงานใหญ่)

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 199,159.10 บาท

บริษัท แอคเซส คอนซัลติ้ง จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 200,000.-บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 588.50 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๑๒,921.32 บาท

บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 9,095.- บาท

บริษัท สหธุรกิจ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 96,588.90 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

สรุปผลจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาเดือน มิถนุ ายน 2562
ลาดับ
ที่
31.

32.

เลขที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

วิธซี อื้ /
จ้าง
เกณฑ์
ราคา

ฝพด. 622/2562
25/6/2562

รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมโทรศัพท์ IP
PHONE

1,070.-

ฝพด. 624/2562
26/6/2562

รายงานขอซ่อมไมโครโฟน (ไมค์หนีบปกเสื้อ)
ห้องประชุม

15,950.-

เกณฑ์
ราคา

ผู้เสนอราคา
1. บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จากัด
2. บริษัท Network Application
Solution จากัด
3. หจก. วี เอ เดเคอเรชั่น
1. บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
2. บริษัท โฟร์เคพลัส จากัด
3. บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
บริษัท แอ็ดวานซ์ คอมม์ จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 1,070.- บาท

บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 15,950.- บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก

