สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
ที่
1.

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ฝพด.1124/2562 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
31/10/2562 คอมพิวเตอร์

56,142.90

ฝพด. 1212/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
30/10/2561

55,066.48

3.

ฝพด. 1220/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมประตูและ
1/11/2562
ซ่อมฝ้าเพดาน

16,000.-

4.

ฝพด. 1224/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
6/11/2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่
3/2562

36,166.-

5.

ฝพด. 1222/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
1/11/2562

1,605.-

6.

ฝพด. 1232/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทำตรายาง
8/11/2562

695.50

7.

ฝพด. 1234/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมระบบ
8/11/2562
สาธารณูปโภคอาคารสำนักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

50,000.-

2.

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. สังเวียน เชาวลิต
(เฉพาะเจาะจง) 2. ธนเดช นงค์นวล
3. สุภาวดี เสมพูล
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี พีค พริ้นติ้ง
แอนด์เซอร์วิส
เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. สังเวียน เชาวลิต
(เฉพาะเจาะจง) 2. สุภาวดี เสมพูล
3. ธนเดช นงค์นวล

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,142.90 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,066.48 บาท

สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000.- บาท
บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,166.- บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,605.- บาท
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 695.50 บาท
สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.- บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
ที่
8.

9.

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ฝพด. 1243/2562 รายงานขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์เอกสาร
11/11/2562 “ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสาม ปี
2562 และแนวโน้มปี 2562-2563
(ฉบับภาษาอังกฤษ)”
ฝพด. 1246/2562 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
13/11/2562 เกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

วงเงิน
งบประมาณ
32,100.-

วิธีซื้อ/จ้าง

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ

133,750.-

เกณฑ์ราคา
(เฉพาะเจาะจง)

10. ฝพด. 1255/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี
13/11/2562

13,054.-

เกณฑ์ราคา
(เฉพาะเจาะจง)

11. ฝพด. 1251/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
13/11/2562 เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,400.-

เกณฑ์ราคา
(เฉพาะเจาะจง)

12. ฝพด. 1255/2562 รายงานขออนุมัติจ้างขนย้ายครุภํณฑ์
13/11/2562 สำนักงาน และเอกสาร

19,500.-

เกณฑ์ราคา
(เฉพาะเจาะจง)

47,218.03

เกณฑ์ราคา
(เฉพาะเจาะจง)

13. ฝพด. 1247/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
12/11/2562 วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน

ผู้เสนอราคา

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี พีค พริ้นติ้ง
แอนด์เซอร์วิส
1. บริษัท ดูมายเบส จำกัด
2. บริษัท เอส วี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
3. บริษัท เอ เอส พี ไฮเทค พริ้นแอนด์
กราฟฟิค จำกัด
1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท Success Service plus จำกัด
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
1. ร้านธารทิพย์การช่าง
2. ร้านจรัญแอร์
3. ร้าน ซี.ซี.เค. ออโต้เซอร์วิส
1. บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั่น
จำกัด
2. บริษัท เซเว่นเดย์ โปร กรุ๊ป จำกัด
3. BEAT OHHICE INSTALLAION
CO.,LTD.
รายงานที่ 2.1-2.5
1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,100.- บาท

บริษัท ดูมายเบส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,750.- บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,054.- บาท

ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,400.- บาท
บริษัท เอสแอลเค ทรานสปอร์เตชั่น จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500.- บาท

รายงานที่ 2.1-2.5
1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รายการที่ 2.6-2.7
1. ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,218.03 บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

14. ฝพด. 1232/2562 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
19/11/2562 ปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.
15. ฝพด. 1268/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ
18/11/2562 และผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม

101,000.-

16. ฝพด. 1275/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
20/11/2562

22,095.50

17. ฝพด. 1276/2562 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
20/11/2562

19,415.15

18. ฝพด. 1282/2562 รายงานขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์สี
22/11/2562

13,054.-

6,195.30

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

รายการที่ 2.6-2.7
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. นางสาววไลลักษณ์ ชานนอก
(เฉพาะเจาะจง) 2. นางสาวกรรติการ์ ทองมาก

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. คลองสองม่านดีไซน์
3. จันทร์เพ็ญ สืบรัมย์
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. IDEAL SYSTEMS (THAILAND)
COMPANY LTD
3. บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ ไวร์เลส จำกัด
(มหาชน)
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. Success Service Plus Co.,Ltd
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. Success Service Plus Co.,Ltd
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1. นางสาววไลลักษณ์ ชานนอก
2. นางสาวกรรติการ์ ทองมาก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,000.- บาท
บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,195.30 บาท
บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,095.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,415.15 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,054.-บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

19. ฝพด. 1283/2562 รายงานขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์สี
22/11/2562

8,057.10

20. ฝพด. 1285/2562 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
22/11/2562

1,380.30

21. ฝพด. 1292/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่อง
25/11/2562 Scanner

4,333.50

22. ฝพด. 1295/2562 รายงานขออนุมัติซ่อมเครื่องพิมพ์
26/11/2562

3,295.60

23. ฝพด. 1302/2562 รายงานขออนุมัติจ้างทำตรายาง
27/11/2562

144.45

24. ฝพด. 1306/2562 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อม
29/11/2562 เครื่องปรับอากาศ

21,100.-

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. Success Service Plus Co.,Ltd
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. Success Service Plus Co.,Ltd
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. Success Service Plus Co.,Ltd
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. ร้านธารทิพย์การช่าง
(เฉพาะเจาะจง) 2. ร้าน ซี.ซี.เค. ออโต้เซอร์วิส
3. ร้านจรัญแอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,057.10 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,380.30 บาท
บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,333.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,295.60 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144.45 บาท
ร้านธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,100.-บาท

