รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 )
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/
ลาดับที่
เลขประจาตัวประชาชน
(1)
(2)

1
2

3
4

รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(4)

จานวนเงินรวม
ที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(5)

บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จำกัด

จัดจ้ำงซ่อมแซมบำรุงรักษำระบบตู้สำขำโทรศัพท์
ยี่ห้อ Alcatel รุน่ OmniPCX4000 แบบรวม
อะไหล่ประจำปีงบประมำณ 2564 งวดที่ 2

23,750.00

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด
(มหำชน)

จัดจ้ำงเหมำบริกำรสูบตะกอนบ่อดัก/บำบัดไขมัน
ของอำคำร กนอ. สนญ.

40,660.00

บริษัท โปรเกรส ดีไซน์ 2002 จำกัด
(สำนักงำนใหญ่)

จัดจ้ำงทำป้ำยชื่อ/ชื่อตำแหน่งผู้ว่ำกำร (โลหะกัด
กรดลงสี) จำนวน 1 ป้ำย และนำมบัตร จำนวน 300
ใบ

5,992.00

บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จำกัด

จัดจ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส
วันที่ 7 เมษำยน 2564

32,100.00

บริษัท อินมำยด์ คลีนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด

จัดจ้ำงเหมำบริกำรฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส
วันที่ 13 เมษำยน 2564

6,000.00

บจก. สุภำพรรณ

จ้ำงจัดทำป้ำยชื่อสีทองสำหรับพนักงำนบรรจุใหม่

7,500.00

เอ แอนด์ เค แอร์

จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมเครือ่ งปรับอำกำศ จำนวน
2 เครือ่ ง

8,400.00

0105557125204
0107548000161

0125562034033
0105544021758

5

0105553155061

6

0105543052269

7

ชื่อผูป้ ระกอบการ
(3)

0123545004243

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

643000018

1

643000161

1

กพด. 823/2564

1

กพด. 1020/2564

1

กพด. 1021/2564

1

643000192

1

643000193

1

1 เมษำยน 2564
2 เมษำยน 2564

19 เมษำยน 2564
21 เมษำยน 2564
23 เมษำยน 2564
23 เมษำยน 2564
28 เมษำยน 2564

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/
ลาดับที่
เลขประจาตัวประชาชน
(1)
(2)
8

0105562195258

ชื่อผูป้ ระกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(4)

จานวนเงินรวม
ที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(5)

บจก. วีระ วิทยำนิพนธ์

จัดจ้ำงพิมพ์แบบและเอกสำรโครงกำรก่อสร้ำงนิคม
อุตสำหกรรม Smart Park

18,985.00

เอ แอนด์ เค แอร์

จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมเครือ่ งปรับอำกำศ จำนวน
2 เครือ่ ง

10,450.00

หจก.บรรรสำรสเตชั่นเนอรี่

จัดซื้อวัสดุสำนักงำนสำหรับเตรียมกำรประชุม กนอ.

9,700.00

หจก.บรรรสำรสเตชั่นเนอรี่

จัดซื้อกล่องพลำสติดสำหรับจัดเก็บไมโครโฟน

2,274.00

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่
30 เมษำยน 2564

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

643000200

1

643000201

1

643000205

1

643000206

1

9

0123545004243

10

0103534002619

11

0103534002619

12

0105558130490

บจก. เอสดี พลัส กรุป๊ จำกัด

ซื้อปลอกหุ้มเครือ่ งคอมพิวเตอร์แทปเล็ต 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

จ้ำงทำฉำกกั้นใสพร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์ TSC

61,500.00

31 พฤษภำคม 2564

643000218

1

15

0103534002619

หจก. บรรสำรสเตชั่นเนอรี่

ซื้อวัสดุสำรองคลัง

93,136.00

31 พฤษภำคม 2564

643000222

1

16

0135559020574

บจก. เอ วัน เดเคอเรท

จัดจ้ำงซ่อมแซมบำรุงรักษำพื้นที่ห้องปฏิบัติงำน กบง.

4,302.34

18 มิถนุ ำยน 2564

643000224

1

17

0123545004243

เอ แอนด์ เค แอร์

จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมเครือ่ งปรับอำกำศ 2 เครือ่ ง

13,500.00

23 มิถนุ ำยน 2564

643000229

1

18

105543052269

น.ส. สุปัญญำ ชมจินดำ

จ้ำงประพันธ์บทอำเศียรวำท

10,000.00

24 มิถนุ ำยน 2564

643000230

1

19

0115558012683

เดอะ เบสท์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เมเน
เมนต์ บจก.

จัดจ้ำงซ่อมแซมบำรุงรักษำพื้นที่ห้อง ผอ.ฝทบ.

13,012.91

643000239

1

20

0123547002817

หจก. พีเอ็น คอนเน็คท์ ซัพพลำย

ซื้อเครือ่ งวัดควำมดันโลหิตแบบสอดแขน ดิจิทัล

18,600.00

643000242

1

รวมทั้งสิ้น

465,613.23

30 เมษำยน 2564
21 พฤษภำคม 2564
25 พฤษภำคม 2564

25 มิถนุ ำยน 2564
30 มิถนุ ำยน 2564

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/
ลาดับที่
เลขประจาตัวประชาชน
(1)
(2)

ชื่อผูป้ ระกอบการ
(3)

รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(4)

จานวนเงินรวม
ที่จดั ซื้อจัดจ้าง
(5)

หมายเหตุ : เงื่ อนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุลำดับที่เรี ยงตำมลำดับวันที่ที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(2) ระบุเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีหรื อเลขประจำตัวประชำชนของผูป้ ระกอบกำร
(3) ระบุชื่อผูป้ ระกอบกำร
(4) ระบุรำยกำรพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้ำงในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงำน ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง จ้ำงซ่อมรถยนต์ เป็ นต้น
(5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละครั้ง กรณี ที่ใบเสร็ จรับเงินมีหลำยรำยกำรให้รวมจำนวนเงินที่จดั ซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำร
(6) ระบุวนั ที่/เลขที่ของสัญญำหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้น โดยให้ระบุเป็ นเลขอ้ำงอิง ดังนี้
1 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสื อกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิ งหำคม 2560
2 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
3 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหนังสื อคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริ หำรพัสดุภำครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561
4 หมำยถึง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงกรณี อื่นๆ นอกเหนื อจำก 1 - 3

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน
(7)

