
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ(บำท)

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 20,400.00 20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

      คอนสตรัคช่ัน จ ากัด        

  /20,400.00 บาท

บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

      คอนสตรัคช่ัน จ ากัด        

  /20,400.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000140

2
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง

ปฏิบัติงานช้ัน 6 กพช. กชส.
236,313.60 236,313.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด            

 /236,313.60 บาท

บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด            

 /236,313.60 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000141

3
จ้างท่ีปรึกษาจัดท ารายงานการพัฒนา

ความย่ังยืนตามมาตรฐาน GRI
1,308,411.21 1,308,411.21 วิธีคัดเลือก

 บจก. ไทเกอร์ แอดไวซ่ิง กรุ๊ป  

                จ ากัด               

 /1,308,411.21 บาท

 บจก. ไทเกอร์ แอดไวซ่ิง กรุ๊ป  

                จ ากัด               

 /1,308,411.21 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000142

4 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองบริโภค 17,250.00 17,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 

   /17,250.00 บาท

    หจก.บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 

   /17,250.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000146

5 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปี 2565 467,289.72 467,289.72 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

         คอนสตรัคช่ัน จ ากัด     

  /467,289.72 บาท

บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

         คอนสตรัคช่ัน จ ากัด     

  /467,289.72 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000143

6 งานเดินสายโทรศัพท์ 10,770.00 10,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
       บจก.ทีเร็ก ซิสเต็ม จ ากัด  

   /10,770 บาท

       บจก.ทีเร็ก ซิสเต็ม จ ากัด  

   /10,770 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000151

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ประจ ำเดือน มีนำคม 2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ(บำท)

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก

และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

7 จ้างปรับปรุงติดวอลเปเปอร์ 23,232.36 23,232.36 วิธีเฉพาะเจาะจง
   บจก. เดอะเบส เอ็นจิเนียร่ิง  

     แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

   /23,232.36 บาท

   บจก. เดอะเบส เอ็นจิเนียร่ิง  

     แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

   /23,232.36 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000153

8
จ้างเหมาบริการจัดพิธีเปิดโครงการ

ก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะท่ี 3

1,869,158.88 1,869,158.88 วิธีเฉพาะเจาะจง
      บจก.บลู โอเช่ียน จ ากัด    

  /1,869,158.88 บาท

      บจก.บลู โอเช่ียน จ ากัด    

  /1,869,158.88 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000154

9
จัดท าป้ายช่ือ ป้ายหน่วยงานพร้อมไม้

รับรอง
222,900.00 222,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

บจก.ทีทีพีเค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000157

10 ค่าสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 460,500.00 460,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จ ากัด

 /460,500.00 บาท

บจก. เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จ ากัด

 /460,500.00 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000158

11 จ้างเหมาจัดการ GRC DAY 2565 462,000.00 462,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.เซิร์ฟควอล อีเว้น จ ากัด   

 /462,000 บาท

บจก.เซิร์ฟควอล อีเว้น จ ากัด   

 /462,000 บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติดีท่ีสุดและ

เสนอราคาต่ าสุดภายในวงเงิน

งบประมาณ

653000159


