สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

1.

ฝพด. 123/2563 รายงานการขออนุมัติจ้างซ่อมระบบ
31/1/2563
สาธารณูปโภค

20,000.-

2.

ฝพด. 127/2563 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบำรุงรักษา
31/1/2563
ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณภูมิ
และความชื้นอัตโนมัติ ห้อง Data Center
จำนวน 2 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563
(1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)
ฝพด. 131/2563 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์รายงานสรุปผล
3/2/2563
การประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.
เรื่อง “การพัฒนาพื้นทีไ่ ทย : เชือ่ มไทย
ก้าวไกล เชื่อมโลก”
ฝพด. 133/2563 รายงานขออนุมัติล้างทำความสะอาดและ
4/2/2563
ซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารสุรยิ านุวัตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝพด. 140/2563 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ
6/2/2563
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไตรมาสที่ 4/2562

48,150.-

3.

4.

5.

6.

ฝพด. 141/2563 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการ
6/2/2563
บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ส่วนกลาง และ
อาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรี)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เกณฑ์ราคา 1. สังเวียน เชาวลิต
(เฉพาะเจาะจง) 2. สุภาวดี เสมพูล
3. ธนเดช นงค์นวล
เกณฑ์ราคา บริษัท ซินแทกซ์ เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด
(เฉพาะเจาะจง)

สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.-บาท

123,000.-

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซุปเปอร์ คิงส์ การพิมพ์ จำกัด
3. บริษัท เลิฟแอนด์ลิพ เพรส จำกัด

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,000.- บาท

12,300.-

เกณฑ์ราคา 1 ธารทิพย์การช่าง
(เฉพาะเจาะจง) 2. ซี.ซี.เค ออโต้เซอร์วิส
3. จรัญแอร์
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิตี้ สตูดิโอ
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี พีค พริ้นติ้ง
แอนด์เซอร์วิส
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท มิตซูบิชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ธารทิพย์การช่าง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,300.- บาท

36,166.-

92,469.40

บริษัท ซินแทกซ์ เจเนอรัล กรุ๊ป จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,150.-บาท

บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,166.-บาท

1. บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท มิตซูบิชิ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,469.40 บาท

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

7.

ฝพด. 1512563
12/2/2563

8.

ฝพด. 101/2563 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อม
28/1/2563
เครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ฝพด. 158/2563 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
13/2/2563
และวัสดุสำนักงาน

32,271.20

ฝพด. 157/2563 รายงานขออนุมัติจ้างจัดทำวีดทิ ศั น์การ
13/2/2563
สร้างความตระหนักรู้และหุ้นส่วนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุม่ คนพิการ
ผ่านโครงการสร้างพลังสร้างสรรค์สังคม
แห่งโอกาส
ฝพด. 180/2563 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการป้องกัน
20/2/2563
และกำจัดแมลง รวมทั้งหนู

497,550.-

9.

10.

11.

รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องเย็บ
กระดาษไฟฟ้า

วงเงิน
งบประมาณ
749.-

28,710.24

48,500.-

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท อัลฟ่า ซิสเต็ม จำกัด (สำนักงาน
ใหญ่)
3. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
เกณฑ์ราคา บริษัท สยามไดกิน้ เซลส์ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง)

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 749.- บาท

เกณฑ์ราคา รายการที่ 2.1-2.4 (วัสดุคอมพิวเตอร์)
(เฉพาะเจาะจง) 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
รายการที่ 2.5-2.6 (วัสดุสำนักงาน)
1. ร้านพัฒนากิจ
2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
เกณฑ์ราคา บริษัท วิน วิน พลัส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง)

รายการที่ 2.1-2.4
(วัสดุคอมพิวเตอร์)
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รายการที่ 2.5-2.6 (วัสดุสำนักงาน)
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,710.24 บาท

บริษัท สยามไดกิน้ เซลส์ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,271.20 บาท

บริษัท วิน วิน พลัส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.- บาท

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท แคร์พลัส จำกัด
บริษัท แคร์พลัส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท โปร-คอน เพสท์ เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,500.-บาท
3. บริษัท พรีเมียร์ เพสท์คอนโทรล
จำกัด

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

12.

ฝพด. 176/2563 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
19/2/2563

13.

ฝพด. 193/2563
24/2/2563

14.

ฝพด. 191/2563
24/2/2562

15.

ฝพด. 211/2563
26/2/2563

16.

ฝพด. 202/2563
26/2/2563

17.

ฝพด. 204/2563
26/2/2563

18.

ฝพด. 206/2563
26/2/2563

วงเงิน
งบประมาณ
57,921.24

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

เกณฑ์ราคา 1. บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท บิงโกอินเตอร์เทรด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี
4,226.50
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
3. Success Service Plus Co.,Ltd
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
1,765.50
เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนมือ
1,000.เกณฑ์ราคา 1. สังเวียน เชาวลิต
ประตู
(เฉพาะเจาะจง) 2. ธนเดช นงค์นวล
3. สุภาวดี เสมพูล
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานและ
652.70
เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
จ้างทำตรายาง
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
3. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคงทน
1,926.เกณฑ์ราคา 1. ร้านพัฒนากิจ
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท ซี.ที.ที.เอ็น กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
104,516.13 เกณฑ์ราคา นางสาวกรรติการ์ ทองมาก
ปฏิบัติงานพัฒนากฎหมายตามแผนการ
(2 มี.ค. (เฉพาะเจาะจง)
ปฏิรูปประเทศ
30 ก.ย. 63)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,921.24 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,226.50 บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,765.50 บาท
สังเวียน เชาวลิต
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.-บาท

ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 652.70 บาท
ร้านพัฒนากิจ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926.- บาท
นางสาวกรรติการ์ ทองมาก
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 104,516.13 บาท
(เดือนละ 15,000.-บาท)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่
1๙.

20.

เลขที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ฝพด. 208/2563 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
26/2/2563
ปฏิบัติงานพัฒนากฎหมายตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
ฝพด. 215/2563 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี
27/2/2563

วงเงิน
งบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

104,516.13 เกณฑ์ราคา นางสาววไลลักษณ์ ชานนอก
(2 มี.ค. (เฉพาะเจาะจง)
30 ก.ย. 63)
11,641.60
เกณฑ์ราคา 1. บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
(เฉพาะเจาะจง) 2. บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัล
เซอร์วิส จำกัด
3. Success Service Plus Co., Ltd

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นางสาววไลลักษณ์ ชานนอก
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 104,516.13 บาท
(เดือนละ 15,000.-บาท)
บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,641.60 บาท)

