รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ลำดับ
ที่

1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) / เบิกค่าบริการกิจกรรม ธพส. ส่ง(สุข)
ภาพดี เดือนพฤศจิกายน 2563

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง(บำท)
หรือจัดจ้ำง(บำท)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้ำง

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย

88,275.00

-

53,286.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ก้าวแรกบิสซิเนส จากัด 88,275.00
บริษัท ชูพันธุ์อินดัสเทรียล
เซอร์วิสเซส จากัด - 53,286.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย
กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย

บริษัท บริษัท สุวรรณชาด จากัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 19,951.00
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล
จากัด สาขาแจ้งวัฒนะ 19,951.00
บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์
แอนด์ คลีนนิ่ง จากัด 419,104.02
บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์
แอนด์ คลีนนิ่ง จากัด 523,880.00
นางสาวจันทร์จิรา แสนศรี 92,500.00
บริษัท ทาดีจริง จากัด 10,100.80
อาทรพาณิชย์ - 11,770.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย

9900000745

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย

9900000746

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

9900000748

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย

9900000744

จัดซื้อของขวัญให้กับหน่วยงานภายนอก / จัดซื้อของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้แก่
หน่วยงานภายนอก

19,951.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

5

จัดซื้อของขวัญให้กับหน่วยงานภายนอก / จัดซื้อของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้แก่
หน่วยงานภายนอก

19,951.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

419,104.02

เฉพาะเจาะจง กรณี
419,104.02 จาเป็นเร่งด่วน จ้าง

523,880.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
523,880.00 จาเป็นเร่งด่วน จ้าง

โครงการใหม่ / จัดจ้างฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อภายในอาคาร เดือนพฤศจิกายน 2563

โครงการใหม่ / จัดจ้างบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร

8
9
10
11
12
13
14

โครงการใหม่ / จัดซื้อฉากกั้นพลาสติกใสสารับหรับใช้วางที่โต๊ะภายในศูนย์อาหาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เครื่องแบบปฏิบัตกิ ารพนักงาน ธพส. / ขออนุมัตจิ ัดซื้ออินทรธนู ให้กับผู้บริหาร
และพนักงานที่ยังไม่ได้รับ (หลังปรับปรุงอินทรธนูรูปแบบใหม่ )
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ / จัดซื้อกระดาษ A3
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ / จัดซื้อตรายางประจาเดือน มกราคม 2564
โครงการใหม่ / โครงการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมรีโมทระยะไกล
เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านกรณี Work from Home
โครงการใหม่ / เช่าเครื่องโน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านกรณี Work from Home
25 เครื่อง
โครงการใหม่ / จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านกรณี Work
from Home

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จากัด (มหาชน) - 16,000.00

4

7

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน จ้าง

3

6

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

16,000.00

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดหาโคม
ไฟดาวน์ไลท์ส่วนกลาง กรณีเร่งด่วน
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / จ้างซ่อมแซมเร่งด่วน
เครื่องเติมอากาศของระบบบาบัดน้าเสีย อาคารศาลปกครอง

2

ผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสำร

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

92,500.00
10,100.80
11,770.00
1,262.60
70,000.00
499,904.00
65,000.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
10,100.80
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
69,421.60
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
499,904.00
แสน จ้าง
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
64,200.00
แสน ซื้อ
-

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย
บจก.บริษัท ทาดีจริง จากัด บจก.บริษัท ทาดีจริง
เสนอราคาเป็นไป
จากัด - 10,100.80
ตามข้อกาหนด
อาทรพาณิชย์
อาทรพาณิชย์ เสนอราคาเป็นไป
11,770.00
ตามข้อกาหนด
อาทรพาณิชย์
อาทรพาณิชย์ - 1,262.60 อาทรพาณิชย์ - 1,262.60
เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด
บจก.คริสตัล อินฟรา
บจก.คริสตัล อินฟรา - บริษัท คริสตัล อินฟรา จากัด - เสนอราคาเป็นไป
69,421.60
69,421.60
ตามที่กาหนด
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จากัด - เสนอราคาเป็นไป
499,904.00
499,904.00
ตามที่กาหนด
บจก.คริสตัล อินฟรา
บจก.คริสตัล อินฟรา - บริษัท คริสตัล อินฟรา จากัด - เสนอราคาเป็นไป
64,200.00
64,200.00
ตามที่กาหนด

9900000743
9900000742
9900000749

9900000751
3200000701
3200000702
3200000703
3400001521
3400001520
3400001524

ลำดับ
ที่

15
16
17
18
19

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
โครงการใหม่ / เช่าเครื่องโน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านกรณี Work from Home
10 เครื่อง
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง / จัดซื้อกระดาษรองเปลี่ยนผ้าอ้อม สาหรับ Baby
changing Stations
งานสูบล้างทาความสะอาดบ่อเกรอะและกาจัดไขมัน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / รายงานขออนุมัตจิ ัดจ้างงานจัดเก็บไขมันจาก
ระบบบาบัดน้าเสียรวม
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดหา วัสดุ
สิ้นเปลืองงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม สาหรับซ่อมแซมโต๊ะ
ค่าโฆษณารับพนักงาน / ขออนุมัตจิ ัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ผ่านสื่อโฆษณา Jobtopgun ประจาปี 2564
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง / จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อล้างมือและเอทิลแอลกอฮอล์

20
21
22

23

24

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตจิ ัดซื้อพร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร อาคารศาลปกครอง กรณีเร่งด่วน
ค่าโฆษณารับพนักงาน / ขออนุมัตจิ ัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ผ่านสื่อโฆษณา jobsdb ประจาปี 2564
ค่าใช้จ่ายการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ / ขออนุมัตจิ ัดซื้อป้าย
ประชาสัมพันธ์เว้นระยะห่างสาหรับใช้ในห้องน้าส่วนกลางของอาคาร ภายในศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดจ้างฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน / จัดจ้างฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง(บำท)
หรือจัดจ้ำง(บำท)

170,130.00

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้ำง

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
170,130.00 แสน ซื้อ
-

10,500.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน จ้าง
8,870.00

71,690.00

71,690.00

220,000.00

201,900.00

130,005.00
78,782.07

195,917.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ
ตกลงราคา ซื้อ

เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
78,782.07 แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จ้าง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บจก.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด 170,130.00
บริษัทอินโนวาแพค จากัด
- 15,536.40

บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด - 170,130.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด

บริษัท อินโนวาแพค จากัด 15,536.40
กรุงเทพมหานคร - 10,500.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด
กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย

บจก.สุนทรประสิทธิ์ กรุ๊ป
- 8,420.90
บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่
จากัด - 71,000.00
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรม
สรรพสามิต - 201,900.00

บริษัท สุนทรประสิทธิ์ กรุ๊ป
จากัด - 8,420.90
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด 71,690.00
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 201,900.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด
เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด
เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด

บริษัท โคเน่ จากัด (มหาชน) 130,005.00
บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี
(ประเทศไทย) จากัด
ดีบี (ประเทศไทย) จากัด (ประเทศไทย) จากัด - 78,782.07
78,782.07
บริษัท นูลิ ครีเอชั่น จากัด 195,917.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน
เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด

หสม.วิซ อินไซด์ เซ็นเตอร์

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด

ตกลงราคา <= 1 แสน ซื้อ บจก.สุนทรประสิทธิ์ กรุ๊ป

-

500,000.00

บจก.ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด

ตกลงราคา <= 1 แสน ซื้อ บริษัทอินโนวาแพค จากัด

15,600.00

8,870.00

ผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสำร

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

หสม.วิซ อินไซด์ เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ วิซ อินไซด์
- 500,000.00
เซ็นเตอร์ - 500,000.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
3400001523

3400001525

9900000752
3400001527

9900000753

3400001533

