สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

1.

ฝพด.1399/2562 รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
27/12/2562 คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน

111,412.68

2.

ฝพด. 16/2563
8/1/2563

รายงานขออนุมัติซ่อมกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
หญิง

5,000.-

3.

ฝพด. 31/2563
10/1/2563

รายงานขออนุมัติจ้างทำตรายาง

385.20

4.

ฝพด. 44/2563
15/1/2563

รายงานขออนุมัติจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ
ประชุม

2,182.80

5.

ฝพด. 46/2563
3/1/2563

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,508.36

6.

ฝพด. 50/2563
15/1/2563

รายงานขออนุมัติจ้างทาสีภายในห้อง
ปฏิบัติงาน อาคาร 6 ชั้น 3

15,000.-

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เกณฑ์ราคา รายการที่ 2.1-2.9
(เฉพาะเจาะจง) 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
รายการที่ 2.10-2.11
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. สังเวียน เชาวลิต
(เฉพาะเจาะจง) 2. สุภาวดี เสมพูล
3. ธนเดช นงค์นวล
เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. ม่านทิพย์ มัน่ คง
3. จันเพ็ญ ผ้าม่าน
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
เกณฑ์ราคา 1. สังเวียน เชาวลิต
(เฉพาะเจาะจง) 2. ธนเดช นงค์นวล
3. บริษัท มาฤทธิ์ ซัพพลาย จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
รายการที่ 2.1-2.9
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รายการที่ 2.10-2.11
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,412.68 บาท

สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.-บาท
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385.20 บาท

บริษัท แก้วเงิน แคร์ คลีน จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,182.80 บาท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,508.36 บาท

สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.- บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

7.

ฝพด. 65/2563
17/1/2563

8.

ฝพด. 64/2563
17/1/2563

9.

ฝพด. 85/2563
23/1/2563

รายงานขออนุมัติจัดจ้างผลิตบอร์ด
นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขออนุมัติซื้อข้อมูล Emerging
Markets Information Service (EMIS)
ปีที่ 1
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ
ประปา

10.

ฝพด. 87/2563
23/1/2563

11.

ฝพด. 91/2563
24/1/2563

วงเงิน
งบประมาณ
321,000.-

694,360.-

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) (สำนักงานใหญ่)
2. บริษัท สตูดิโอ อารมณ์ดี จำกัด
3. บริษัท NOB PRODUCTIONS จำกัด
เกณฑ์ราคา CEIC Data (Thailand) Company
(เฉพาะเจาะจง) Limited

10,662.55

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท เอสเอ็นบี เทค จำกัด
3. บริษัท ล็อคซเล่ย์ บิซิเนส อิน
โนเวชัน่ จำกัด

รายงานขออนุมัติจ้างทำตรายาง

1,225.15

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
และวัสดุสำนักงาน

18,863.03

เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา รายการที่ 2.1-2.2 (วัสดุคอมพิวเตอร์)
(เฉพาะเจาะจง) 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
รายการที่ 2.3-2.5 (วัสดุสำนักงาน)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท สตูดิโอ เฮชคิว จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,000.- บาท

CEIC Data (Thailand) Company
Limited
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 694,360.- บาท
บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,662.55 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,225.15 บาท

รายการที่ 2.1-2.2
(วัสดุคอมพิวเตอร์)
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รายการที่ 2.3-2.5 (วัสดุสำนักงาน)
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,863.03 บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

12.

ฝพด. 98/2563
28/1/2563

รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

42,532.50

13.

ฝพด. 100/2563 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์
28/1/2563

14.

ฝพด. 99/2563
28/1/2562

15.

16.

รายงานขออนุมัติจ้างการจัดทำฐานข้อมูล
เปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ (Open Data Portal for
Monitoring and Evaluating
Government Projects under
National Strategy and Country
Reform)
ฝพด. 102/2563 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์จลุ สารธนาคาร
28/1/2563
สมอง ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2562
ฝพด. 108/2563 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเกย์วัดความดัน
29/1/2563
พร้อมเติมน้ำยาถังดับเพลิงสำนักงานฯ
จำนวน 3 ถัง

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
21,164.60
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. Success Service Plus Co.,Ltd
3. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
499,989.60 เกณฑ์ราคา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
(เฉพาะเจาะจง) เทคโนโลยีแห่งชาติ

59,500.-

1,926.-

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) (สำนักงานใหญ่)
2. บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลย์ โปรเซส
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท ดีไว เทรดดิ้ง (2001) จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) สำนักงานใหญ่
2. บริษัท มหารัตน์ อินเตอร์ จำกัด
3. บริษัท ชินกฤต อินเตอร์เทรด จำกัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,532.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,164.60 บาท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
499,989.60 บาท

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,500.-บาท

บริษัท ดีไว เทรดดิง้ (2001) จำกัด
สำนักงานใหญ่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926.-บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

17.

ฝพด. 113/2563 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
29/1/2563
และวัสดุสำนักงาน

18.

ฝพด. 119/2563 รายงานขออนุมัติซ่อมแซมฝ้าเพดาน
31/1/2563
ห้องน้ำชายอาคาร 2 ชัน้ 2 และผนัง
ห้องน้ำชาย ชัน้ 3

วงเงิน
งบประมาณ
119,040.71

10,000.-

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เกณฑ์ราคา วัสดุรายการที่ 2.1-2.4
(เฉพาะเจาะจง) 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
วัสดุรายการที่ 2.5
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่
2. บริษัท บิ๊กซี จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
วัสดุรายการที่ 2.6
1. บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จำกัด
2. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
3. บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ช จำกัด
วัสดุรายการที่ 2.7
1. ร้านพัฒนากิจ
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
วัสดุรายการที่ 2.1-2.4
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
วัสดุรายการที่ 2.5
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสาร
สเตชั่นเนอรี่
วัสดุรายการที่ 2.6
บริษัท ภูกิจ พลัสส์ จำกัด
วัสดุรายการที่ 2.7
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 119,040.71 บาท

สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท

