
1 0105557125204
บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จ ำกัด

จัดจ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำระบบตู้สำขำโทรศัพท์ 

ยี่ห้อ Alcatel รุ่น OmniPCX4000 แบบรวม

อะไหล่ประจ ำปีงบประมำณ 2564 งวดที่ 2

23,750.00

1 เมษำยน 2564
643000018 1

2 0107548000161
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด 

(มหำชน)

จัดจ้ำงเหมำบริกำรสูบตะกอนบ่อดัก/บ ำบัดไขมัน 

ของอำคำร กนอ. สนญ.
40,660.00

2 เมษำยน 2564
643000161 1

3 0125562034033

บริษัท โปรเกรส ดีไซน์ 2002 จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ)่

จัดจ้ำงท ำป้ำยชื่อ/ชื่อต ำแหน่งผู้ว่ำกำร (โลหะกัด

กรดลงสี) จ ำนวน 1 ป้ำย และนำมบัตร จ ำนวน 300

 ใบ

5,992.00

19 เมษำยน 2564
กพด. 823/2564 1

4 0105544021758
บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จ ำกัด

จัดจ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นก ำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส

 วันที่ 7 เมษำยน 2564
32,100.00

21 เมษำยน 2564
กพด. 1020/2564 1

5 0105553155061
บริษัท อินมำยด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จ ำกัด

จัดจ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นก ำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส

 วันที่ 13 เมษำยน 2564
6,000.00

23 เมษำยน 2564
กพด. 1021/2564 1

6 0105543052269 บจก. สุภำพรรณ จ้ำงจัดท ำป้ำยชื่อสีทองส ำหรับพนักงำนบรรจุใหม่ 7,500.00 23 เมษำยน 2564 643000192 1

7 0123545004243
เอ แอนด์ เค แอร์

จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 

2 เคร่ือง
8,400.00

28 เมษำยน 2564
643000193 1

เหตุผล
สนบัสนุน

(7)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก และสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ล าดบัท่ี
(1)

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ช่ือผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอา้งอิง (6)

วนัท่ี เลขท่ี



เหตุผล
สนบัสนุน

(7)

ล าดบัท่ี
(1)

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ช่ือผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอา้งอิง (6)

วนัท่ี เลขท่ี

8 0105562195258
บจก. วีระ วิทยำนิพนธ์

จัดจ้ำงพิมพ์แบบและเอกสำรโครงกำรก่อสร้ำงนิคม

อุตสำหกรรม Smart Park
18,985.00

30 เมษำยน 2564
643000200 1

9 0123545004243
เอ แอนด์ เค แอร์

จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 

2 เคร่ือง
10,450.00

30 เมษำยน 2564
643000201 1

10 0103534002619 หจก.บรรรสำรสเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับเตรียมกำรประชุม กนอ. 9,700.00 21 พฤษภำคม 2564 643000205 1

11 0103534002619
หจก.บรรรสำรสเตชั่นเนอร่ี จัดซ้ือกล่องพลำสติดส ำหรับจัดเก็บไมโครโฟน 2,274.00

25 พฤษภำคม 2564
643000206 1

12 0105558130490 บจก. เอสดี พลัส กรุ๊ป จ ำกัด ซ้ือปลอกหุ้มเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทปเล็ต Case 82,285.98 27 พฤษภำคม 2564 643000214 1

13 0105560177358 บจก. ที เร็กซ์ ซิสเต็ม จ้ำงเหมำบริกำรเดินสำยโทรศัพท์ 3,465.00 28 พฤษภำคม 2564 643000217 1

14 0105543043481 บจก. มิลเลนเนียม เบรนส์ จ้ำงท ำฉำกกั้นใสพร้อมติดต้ัง บริเวณศูนย์ TSC 61,500.00 31 พฤษภำคม 2564 643000218 1

15 0103534002619 หจก. บรรสำรสเตชั่นเนอร่ี ซ้ือวัสดุส ำรองคลัง 93,136.00 31 พฤษภำคม 2564 643000222 1

16 0135559020574 บจก. เอ วัน เดเคอเรท จัดจ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำพื้นที่ห้องปฏิบัติงำน กบง. 4,302.34 18 มิถนุำยน 2564 643000224 1

17 0123545004243 เอ แอนด์ เค แอร์ จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2 เคร่ือง 13,500.00 23 มิถนุำยน 2564 643000229 1

18 105543052269 น.ส. สุปัญญำ ชมจินดำ จ้ำงประพันธ์บทอำเศียรวำท 10,000.00 24 มิถนุำยน 2564 643000230 1

19 0115558012683
เดอะ เบสท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมเน

เมนต์ บจก.
จัดจ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำพื้นที่ห้อง ผอ.ฝทบ. 13,012.91

25 มิถนุำยน 2564
643000239 1

20 0123547002817 หจก. พีเอ็น คอนเน็คท์ ซัพพลำย ซ้ือเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบสอดแขน ดิจิทัล 18,600.00 30 มิถนุำยน 2564 643000242 1
รวมทั้งส้ิน 465,613.23



เหตุผล
สนบัสนุน

(7)

ล าดบัท่ี
(1)

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ช่ือผูป้ระกอบการ
(3)

รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอา้งอิง (6)

วนัท่ี เลขท่ี

หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทกึข้อมูล 

(1) ระบุล  ำดบัท่ีเรียงตำมล ำดบัวนัท่ีท่ีมีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

(2) ระบุเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีหรือเลขประจ ำตวัประชำชนของผูป้ระกอบกำร

(3) ระบุช่ือผูป้ระกอบกำร

(4) ระบุรำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส ำนกังำน ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง จำ้งซ่อมรถยนต ์เป็นตน้

(5) ระบุจ  ำนวนเงินรวมท่ีมีกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในแต่ละคร้ัง กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจ ำนวนเงินท่ีจดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร

(6) ระบุวนัท่ี/เลขท่ีของสญัญำหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนบัสนุนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอำ้งอิง ดงัน้ี

     1 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2560 

     2 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมระเบียบฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

     3 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมหนงัสือคณะกรรมกำรวินิจฉยัปัญหำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ

                    ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัท่ี 9 มีนำคม 2561 

     4 หมำยถึง กำรจดัซ้ือจดัจำ้งกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจำก 1 - 3


