รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และสำระสำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมำสที่ 2 (เดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563)
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

1
2

0405560006153
3240500227305

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
นายรังสิต อุดมโชค

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
วัสดุสานักงาน-จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย โล
โก้ พอช.

706.00
31,400.00

วันที่
2 มกรำคม 2563
2 มกราคม 2563

3
4
5
6

0105537143215
3660400580585
3939900155145
4100600075470

ซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสานักงาน
งบสนับสนุนภาคีเพื่อการพัฒนา-จัดงานสัมมนา

2,150.00
28,330.00
160.00
33,150.00

2 มกรำคม 2563
3 มกรำคม 2563
3 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563

สภ54/00038
ทค 01/2563

(1)
(3)
(2)
(3)

7

0105556034116

บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จำกัด สำขำบำง
ร้กะปิ
ำน รังสิตก๊อปปี้
ร้านเอ็นไฟฟ้า
ร้านเต้นท์รามอินทรา โดยนายสมมานะ อู่ไพ
บูรณ์
บริษัท เซียนป้าย จากัด

งบสนับสนุนภาคีเพื่อการพัฒนา-ป้ายจัดงาน

11,770.00

3 มกราคม 2563

ทค 02/2563

(3)

บริษัท โปเต้ ก๊อปปี้ จำกัด

สัมมนา
งบสนับสนุนภาคีเพื่อการพัฒนา-ปริ้นสติกเกอร์

2,974.60

3 มกราคม 2563

ทค 68/074

(3)

บริษัท โปเต้ ก๊อปปี้ จำกัด

ติดฟิวเจอร์บอร์ด
งบสนับสนุนภาคีเพื่อการพัฒนา-จัดจ้างปริ้นสติก

321.00

3 มกราคม 2563

ทค 68/075

(3)

บริษัท อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด

เกอร์
งบสนับสนุนภาคีเพื่อการพัฒนา-จัดซื้อวัสดุ

1,000.00

3 มกราคม 2563

ทค 68/076

(3)

800.00
3,959.00

6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563

สภ54/00069
บร 05/0028

(1)
(2)

14,980.00

6 มกรำคม 2563

ยช 01/2563

(1)

8
9
10

0125553006596
0125553006596
0105527044125

11
12

3930500908580
0105551122416

นายสัมพันธ์ สังข์ปลอด
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

สำนักงำน
ค่าบารุงรักษาสวน ตัดหญ้า 1 ครั้ง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสานักงาน-จ้าง
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

13

0105551122416

บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ไตรมาส 2

เลขที่
สภ. 51/00126
บร 15/2563
ยช 33/2448
สภ55/018

เหตุผลสนับสนุน
(7)
(3)
(1)
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0405560006153

0745526000145
0105559121087

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)
บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
ร้านราชา กุญแช

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
วัสดุสานักงาน - เปิดล็อคกุญแจและทากุญแจ

บริษัท Acer Computer จำกัด (มหำชน)
บริษัท สยำมชัยอลูมิเนี่ยม และผ้ำใบ จำกัด

ใหม่ 2 ชุด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
งบสนับสนุนภาคีเพื่อการพัฒนา-จัดเช่าเต็นท์ทรง

บริษัท บิ๊กแม็ค ดิจิตอล
ปริ้นติ้ง จำกัด

โค้ง
วัสดุสำนักงำน-จัดทำตรำยำงเจ้ำหน้ำที่ จำนวน
8 อัน

นำงคำปุ่น สนิทไทย

จ้ำงซัก-รีดผ้ำปูโต๊ะห้องประชุมใหญ่

0405560006153

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด

4409900005693
0994000159579
3650800150871

เจ แอนด์ พี ซัพพลำย
บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย)จำกัด
นำยกิตตัชย เรืองมำลัย

23

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

วัสดุสำนักงำน-ปริ้นแบบเพื่อขออนุญำตก่อสร้ำง
โครงกำรบ้ำนมั่นคง
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงำน
งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดจ้ำงทำ
นิทรรศกำร

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

706.00
500.00

วันที่
2 มกรำคม 2563
7 มกราคม 2563

เลขที่
สภ. 51/00126
สภ54/00099

(3)
(2)

168.25
85,600.00

9 มกรำคม 2563
9 มกราคม 2563

สภ57/00057
ทค 05/2563

(3)
(3)

1,391.00

9 มกรำคม 2563

ยช 33/49

(1)

800.00

10 มกรำคม 2563

สภ. 51/00150

900.00 10 มกรำคม 2563

สภ 51/ 00154

(4)
(3)

41,750.00 10 มกรำคม 2563
1,460.00 10 มกรำคม 2563
80,000.00 10 มกราคม 2563

สภ51/0113/2563
บร 05/0102
ทค 08/2563

(3)
(1)
(3)

ร้ำนทีพริ้นท์

งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดจ้ำงผลิตสติก
เกอร์กลม

2,750.00

10 มกราคม 2563

ทค 68/0196

(3)

9,897.50

10 มกราคม 2563

ทค 68/0192

(3)

24

0105556034116

บริษัท เซียนป้ำย จำกัด

งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดจ้ำงสติก
เกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดและป้ำยไวนิล

25

3100501228695

นำยธนวัฒน์ นำคำพันธุ์

งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดเช่ำชุดเครื่อง
เสียงและเวที

68,000.00

10 มกราคม 2563

ทค 04/2563

(3)

26

3102200653747

บริษัท กล่องควำมคิด จำกัด

98,900.00

10 มกราคม 2563

ทค 07/2563

(3)

27

0105558048483

บริษัท ร้อยพันล้ำน จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดเช่ำเต็นท์
โต๊ะ เก้ำอี้ พัดลม ผ้ำใบ
งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดเช่ำพื้น
ยกระดับและเสำ

99,900.00

10 มกราคม 2563

ทค 06/2563

(3)

ไตรมาส 2
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันที่
706.00 2 มกรำคม 2563
3,210.00 10 มกราคม 2563

เหตุผลสนับสนุน
(7)

เลขที่
สภ. 51/00126
ทค 68/200

(3)
(3)

1
28

0405560006153
0105555047664

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท ชัย โชติวัฒน์ จำกัด

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดเช่ำโพเดียม
นำยก

29

0105555145178

บริษัท วิคเตอร์ เต็นท์ จำกัด

งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดเช่ำโพเดียม
พิธีกร

2,675.00

10 มกราคม 2563

ทค 68/202

(3)

30

1100400629574

ร้ำนคิงดั๊ก

งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดเช่ำวิทยุ
สื่อสำร

2,450.00

10 มกราคม 2563

ทค 68/204

(3)

31

0994000159579

WEGETSHOP

700.00

10 มกราคม 2563

ทค 68/0198

(3)

32
33

0105537143215
3250200471671

1,299.00
9,385.00

10 มกราคม 2563
14 มกรำคม 2563

สช45/00061
บร 05/0135

(1)
(1)

34

กงำนใหญ่นเตอร์ (สนง.ใหญ่)
ร้สาำนันไพศาลเซ็

ซื้อวัสดุงำนบ้ำน
ซื้อวัสดุสานักงาน

479.00
2,728.00

15 มกรำคม 2563 สภ 51/ 00193
15 มกราคม 2563
สภ54/00190

(2)

35

107551000029
3900100579074

บ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จากัด
โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ไม้ดอกไม้ประดับ
เพื
ดิกำร ร.11 พัน ำ2ส์ รอ.
บริ่อษสวั
ัท สสยำมโกลบอลเฮ้
จำกัด (มหำชน)

งบสนับสนุนภำคีเพื่อกำรพัฒนำ-จัดซื้อผ้ำปลอก
แขนสื่อ
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุงำนบ้ำน

36

3900100579074

ร้านไพศาลเซ็นเตอร์ (สนง.ใหญ่)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,480.00

15 มกราคม 2563

สภ54/00185

(1)

37

00036973092400 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) ซื้อวัสดุงำนบ้ำน

924.00

15 มกรำคม 2563

บร 05/0149

(1)

38

0107536000633

1,681.00

15 มกราคม 2563

ทค 68/0228

(1)

500.00
32,900.00

18 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563

สภ54/00212
สภ 57.02/2563

(1)
(3)

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขา BMK
สุขาภิบาล 5)

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

(1)

39
40

3101701557022

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป
พิมพ์ดีด&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
โดยนายสิทธิโชค กิจมงคลชัย

41

0105551122416

บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสานักงาน-จ้าง
ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

1,605.00

21 มกรำคม 2563

บร05/0207

(2)

42

0105552031406

บริษัท สื่อตรงจุด จากัด

จัดจ้างลงประกาศทวงถามทาง นสพ. จานวน2
กรอบ

1,000.00

21 มกราคม 2563

สช45/00115

(1)

43

0103535025035

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฟฟ้า เอส.ที.ซี

วัสดุคอมพิวเตอร์-ซื้อเครื่องเทสสาย UTP

470.00

22 มกรำคม 2563

บร05/0230

(1)

ไตรมาส 2
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

วันที่
706.00 2 มกรำคม 2563
1,712.00 23 มกรำคม 2563
2,449.00 24 มกราคม 2563
1,460.00 27 มกรำคม 2563
9,309.00 27 มกราคม 2563

เลขที่
สภ. 51/00126
บร05/0246
ทค 68/2264
บร 05/0274
สช45/00146

(3)
(1)
(1)
(1)
(1)

2,425.00 28 มกราคม 2563
3,095.00 28 มกราคม 2563

สภ54/00294
สภ 54/00299

(1)
(1)

1
44
45
46
47

0405560006153
0105551122416
0105537143215
0994000159579
0103551014468

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด
บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จากัด สาขาบาง
กะปิษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย)จำกัด
บริ
หจก.พรชนัน อินเตอร์ อิงค์

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
วัสดุคอมพิวเตอร์-ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงำน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1รายการ(TONER
HP-CE505A จานวน3กล่อง)

48
49

0107544000043
3900100579074

บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
ร้านไพศาลเซ็นเตอร์

ซื้อวัสดุงานบ้าน
ซื้อวัสดุสานักงาน

50
51
52
53

3900100579074
3900100579074
0105534122098
0105556003911

ร้านไพศาลเซ็นเตอร์ (สนง.ใหญ่)
ร้านไพศาลเซ็นเตอร์ (สนง.ใหญ่)
บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท สังข์อ่องเทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงำนบ้ำน
ค่ำใช้สอย-ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ
ปั้มน้ำ

3,095.00
3,730.00
47,962.75
43,335.00

28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
28 มกรำคม 2563
30 มกรำคม 2563

สภ54/00299
สภ54/00303
บร 17/2563
บร 18/2563

(1)
(1)
(1)
(2)

54

3939900008371

ร้าน เอส ซี เอกสาร พัทลุง

วัสดุสานักงาน-ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือน ม.ค.
63

2,822.05

31 มกราคม 2563

สภ54/00350

(3)

55
56
57

4100600055126
3900100579074
0105551122416

พิพัฒน์ นพวันนันทกูร
ร้านไพศาลเซ็นเตอร์ (สนง.ใหญ่)
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

วัสดุสานักงาน-ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ..62
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสานักงาน-ซ่อม
เครื่อง Printer

2,195.00
1,300.00
2,568.00

31 มกรำคม 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563

บร 05/0349
สภ54/00548
บร 05/0359

(1)
(1)
(2)

58

0105551122416

บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสานักงาน-ซ่อม
เครื่อง Printer

3,852.00

3 กุมภาพันธ์ 2563

บร 05/0361

(2)

59
60

0105551122416
0105551122416

บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

9,116.40
23,968.00

4 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563

บร 05/0379
บร 21/2563

(1)
(1)
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

(3)
(1)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงำนบ้ำน (เดือนกุมภำพันธ์ 2563)
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงำน
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสานักงาน-ค่า

5,320.00
4,883.00
1,500.00
1,481.00
1,500.00

4 กุมภำพันธ์ 2563
5 กุมภำพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภำพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563

สช45/00210
สภ 48/713
บม14/00370
สช45/00220
สภ54/00542

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุสานักงาน

3,449.00
2,054.03
9,000.00
24,550.08

6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภำพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563

สภ54/00552
บค 09/278
สภ55/463
สภ55/467

(1)
(1)
(1)
(1)

4,845.00
1,740.01
1,777.98
450.00
3,370.50

7 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภำพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563

บร 05/0427
สผ10/335
สผ10/334
พจ61/261
สภ55/529

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

6,000.00
1,734.00
2,400.00
12,000.00

12 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563

บม14/00443
ทค 68/0426
ทค 68/0428
สภ57.04/2563

(1)
(1)
(3)
(3)

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พัลลิสชิ่ง จำกัด จ้ำงพิมพ์คู่มือกำรบริหำรโครงกำร
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
และขบวนองค์กรชุมชน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563

62
63
64
65
66

0105537143215
0107537000521
0105537143215
0105537143215
1939900001770

บ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จำกัด
บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จำกัด
บ.ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จำกัด
ร้านสมายล์ไอที อ.ควนขนุน

67
68
69
70

3900100579074
0107551000134

71
72
73
74
75

3100100174420
0107551000134
0107551000134
3820300086901

ภูมิไท
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
นำยพิพัฒน์ นพวันนันทกูร
ร้ำน เอชพี บำย ไอ.คิว.อิ้งค์ (สำนักงำนใหญ่)

76
77
78
79

0105537143215
0105537143215
3609700144711
0765561000148

บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จำกัด
ซื้อวัสดุสานักงาน
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด สาขาบางกะปิวัสดุสานักงาน
ร้านป้ายด่วน
วัสดุสานักงาน-ทาป้ายไวนิล
บริษัท บ้านพิงภูแพรว จากัด
ค่าห้องประชุม

0107551000134

เหตุผลสนับสนุน
(7)

เลขที่
สภ. 51/00126
นผ07/047

0405560006153
0125549010720

2102201783121

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

วันที่
706.00 2 มกรำคม 2563
99,510.00 4 กุมภำพันธ์ 2563

1
61

ร้านไพศาลเซ็นเตอร์ (สนง.ใหญ่)
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)
ร้ำน ต.กำรค้ำ
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน) สำนักงำน
ใหญ่

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสานักงาน
ค่ำหนังสือพิมพ์เดือนมกรำคม 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)
1
80

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

วันที่
706.00 2 มกรำคม 2563
13,500.00 14 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่
สภ. 51/00126
สภ57.04/2563

(3)
(3)

65,000.00 15 กุมภำพันธ์ 2563

พจ 03/2563

(1)

70.00 17 กุมภำพันธ์ 2563

สภ 48/860

(1)

0405560006153
3101701557022

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
พิมพ์ดีด&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

81

0125549010720

โดยนายสิทธิโชค กิจมงคลชัย
บริษัท สหมิตรพริ้ตติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด ดำเนินกำรจัดแสดงนิทรรศกำร "พลังสวัสดิกำร
ชุมชน เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2020"

82

0503558002836

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำ
รำชวงศ์)

ซื้อน้ำมันรถจักรยำนยนต์ (คธจ 271 เชียงใหม่)
ก.พ.63

83
84

0107542000011

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำน

200.00 18 กุมภาพันธ์ 2563

สภ51/00659

ร้ำน ไกด์ เซอร์วิส

วัสดุสำนักงำน-จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรสี

450.00 20 กุมภำพันธ์ 2563

สช45/00211

(1)
(1)

85
86
87

0105536132571
0994000159579
0505555003663

บริษัท หลิน เค. ซี. เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท ซัคเซสไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด

ซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อวัสดุงำนบ้ำน (เดือนกุมภำพันธ์ 2563)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ เดือน
กุมภำพันธ์ 63)

4,093.82 21 กุมภำพันธ์ 2563
806.00 21 กุมภำพันธ์ 2563
17,550.00 25 กุมภำพันธ์ 2563

กง 06/00207
สภ 48/1033
สภ 48.05/2563

(1)
(1)
(1)

88
89
90
91
92

0105555038843
0105551122416
0405560006153
0405560006153

บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด (สานักงานใหญ่)
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จำกัด
บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน
วัสดุสำนักงำน

36,647.50 25 กุมภาพันธ์ 2563
41,109.40 25 กุมภาพันธ์ 2563
1,460.00
2 มีนำคม 2563
3,210.00
2 มีนำคม 2563

ทค 15/2563
ยช 03/2563
สภ51/00862
สภ51/00853

0405560006153

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร

5,088.00

2 มีนำคม 2563

สภ51/00856

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

93
94
95

1409900265453
4100600055126

วีระวิทยำ
พิพัฒน์ นพวันนันทกูร

วัสดุสำนักงำน
ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือนมีนาคม 2563

5,053.00
2,380.00

2 มีนำคม 3106
2 มีนาคม 2563

สภ51/00859
บร 05/0625

0405540000729

บริษัท น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด

จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 14 ถัง

420.00

3 มีนำคม 2563

สภ51/00908

(1)
(1)
(1)

96

0405560006153

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด

วัสดุสำนักงำน-ปริ้นเอกสำร

600.00

3 มีนำคม 3106

สภ51/00949

(1)

97

0994000159579

บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด

วัสดุงำนบ้ำน

344.00

3 มีนำคม 3106

สภ51/00931

(1)

98
99

0405560006153
0105537143215

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จำกัด

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
ซื้อวัสดุสำนักงำน

3,228.00
1,672.00

3 มีนำคม 3106
4 มีนาคม 2563

สภ51/00946
พจ61/403

(1)
(1)

-

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
ถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

706.00
15,208.08

วันที่
2 มกรำคม 2563
4 มีนำคม 2563

เลขที่
สภ. 51/00126
ยช 04/2563

(3)
(1)

9,309.00
250.00
400.00

4 มีนำคม 2563
5 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563

สช45/00377
สภ.54/00785
สภ54/00781

(1)
(1)
(1)

1
100

0405560006153
0107551000134

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

101
102
103

0103551014468
3930100128471
3959900102327

หจก.พรชนัน อินเตอร์ อิงค์
สาแดงไดนาโม แอร์ อ.เมือง จ.พัทลุง
พัทลุงบริการ สาขา 3

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง-หลอดไฟหน้า
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษายานพาหนะ-ตรวจ
สภาพรถยนต์
ซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อวัสดุงำนบ้ำน
วัสดุงานบ้าน
ซื้อวัสดุสำนักงำน
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

4,997.97
700.00
678.00
2,675.00
4,340.89

5 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563
6 มีนาคม 2563
6 มีนำคม 2563

บร 05/0674
บร 05/0675
สภ.54/00805
บร 05/0687
ยช 33/420

(2)
(2)
(1)
(1)
(1)

104
105
106
107
108

0105551122416
3720200742971
0107544000043
0105552025457
0107551000134

บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด
รุ่งกิจฮำร์ดแวร์
บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน)

109

3101701557022

พิมพ์ดีด&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
โดยนำยสิทธิโชค กิจมงคลชัย

ถ่ำยเอกสำร และเข้ำเล่ม

15,930.00

9 มีนำคม 2563

สภ57.07/2563

(3)

110
111

1409900265453
0503558002836

วีระวิทยำ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำ
รำชวงศ์)

วัสดุงำนบ้ำน
ซื้อน้ำมันรถจักรยำนยนต์ (คธจ 271 เชียงใหม่)
มี.ค.63

8,020.00
70.00

10 มีนำคม 3106
10 มีนำคม 2563

สภ51/01068
สภ 48/1307

(1)
(1)

112
113

0994000159579
0105555038843

บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด

วัสดุงำนบ้ำน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,189.00
30,002.80

11 มีนำคม 3106
12 มีนำคม 2563

สภ51/01075
กง 03/2563

(1)
(1)

114
115

0103559012201
0503542003242

หจก. ไทยแพคเกจจิ้ง สโตร์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียน

ซื้อวัสดุงำนบ้ำน
ซื้อวัสดุสำนักงำน

170.00
3,997.00

12 มีนาคม 2563
13 มีนำคม 2563

ทค 68/0624
สภ 48/1468

(1)
(1)
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)
1
116
117

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

706.00
470.00
4,815.00

วันที่
2 มกรำคม 2563
13 มีนำคม 2563
13 มีนาคม 2563

เลขที่
สภ. 51/00126
สภ 48/1471
ทค 68/0632

(3)
(1)
(1)

752.00

16 มีนาคม 2563

ทค 68/0636

(1)

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท โปเต้ ก๊อปปี้ จากัด

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
ซื้อวัสดุงำนบ้ำน (เดือนมีนำคม 2563)
จัดจ้างปริ้นสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดและปริ้น

0107536000633

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขา BMK

ป้ายไวนิล
ซื้อวัสดุงานบ้าน

119
120
121
122
123
124
125

0103551014468
0107551000134
0405540000729
3900100579074
3900100579074
0105538001635
0107551000134

สุขาภิบาล 5)
หจก.พรชนัน อินเตอร์ อิงค์
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
บริษัท น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด
ร้านไพศาลเซ็นเตอร์ (สนง.ใหญ่)
ร้านไพศาลเซ็นเตอร์ (สนง.ใหญ่)
บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จากัด
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหำชน) สำนักงำน
ใหญ่

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสานักงาน
วัสดุงำนบ้ำน
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อวัสดุสานักงาน

8,988.00
22,491.07
450.00
5,190.00
5,190.00
66,661.00
16,463.82

16 มีนำคม 2563
17 มีนำคม 2563
17 มีนำคม 3106
17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
18 มีนำคม 2563

สช45/00436
สภ57.05/2563
สภ51/01186
สภ.54/01000
สภ.54/00996
บร 23/2563
สภ55/834

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

126

0105551122416

บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

23,540.00

18 มีนำคม 2563

สภ57.06/2563

(1)

127
128

0107542000011
0503520000241

บมจ.ซีพี ออลล์
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มำนะพำนิช
(สำนักงำนใหญ่)

ซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อวัสดุสำนักงำน

651.00
9,320.00

19 มีนาคม 2563
23 มีนำคม 2563

บร 05/0801
สภ 48/1826

(1)
(1)

129
130
131
132

0505553006193
0105551122416
0105551122416
0105551122416

บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด
บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลูกดรัม ปริ้นเตอร์)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9V
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสานักงานซ่อม
เครื่องเจาะกระดาษ

3,000.00
19,902.00
6,163.20
2,675.00

23 มีนำคม 2563
23 มีนาคม 2563
23 มีนาคม 2563
23 มีนาคม 2563

สภ 48/1852
บร 25/2563
บร 05/0816
บร 05/0817

(1)
(1)
(1)
(1)

118

0405560006153
0994000159579
0125553006596
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)
1
133

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

706.00
2,422.01

วันที่
2 มกรำคม 2563
23 มีนาคม 2563

เลขที่
สภ. 51/00126
ทค 68/0663

(3)
(1)

60.00

24 มีนำคม 2563

สภ 48/1868

(1)

ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสานักงาน-ซ่อม
เครื่อง Printer

2,568.00

24 มีนาคม 2563

บร 05/0833

(1)

0405560006153
0107551000134

บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน) สานักงาน

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
ซื้อวัสดุสานักงาน

134

0503558002836

ใหญ่
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด รัตนกูล กิจกำร (สำขำ
รำชวงศ์)

ซื้อน้ำมันรถจักรยำนยนต์ (คธจ 271 เชียงใหม่)
มี.ค.64

135

0105551122416

บริษัท พอร์ด เวลล์ โอเอ จากัด

136

34506900325394 ร้ำน แต้จือกี่ อินเตอร์ กรุ๊ป

ฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ

30,000.00

26 มีนำคม 3106

สภ51/0127/2563

(1)

137
138
139
140
141
142

3930500908580

800.00
1,560.00
1,155.00
260.00
6,777.00
48,043.00

26 มีนาคม 2563
26 มีนำคม 2563
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
26 มีนำคม 2563

สภ.54/01208
สภ 48/1922
บร 05/0867
บร 05/0868
บร 05/0870
ยช 05/2563

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

143
144
145

0105546117353

ค่าบารุงรักษาสวน
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ (เดือนมีนำคม 2563)
ซื้อวัสดุสานักงาน กุญแจ
ซื้อวัสดุสานักงาน
ซื้อวัสดุงำนบ้ำน
จ้ำงพิมพ์คู่มือกำรจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน
(Community Business Model Canvas CBMC)
เครือข่ำยพัฒนำอำชีพเกษตรกรรม อ.ภูเวียง
ซื้อวัสดุงานบ้าน
ค่าเช่าลิขสิทธิ์และใบรับรองดิจิทัล

34,240.00
4,218.00
42,800.00

26 มีนำคม 2563
30 มีนาคม 2563
30 มีนาคม 2563

สช 08/2563
สภ.54/01255
ทส 60/004

(1)
(1)
(1)

146

0125549010720

12,733.00

30 มีนำคม 2563

ยช 06/2563

(1)

147

0125549010720

31,779.00

30 มีนำคม 2563

ยช 07/2563

(1)

5,990.00

31 มีนาคม 2563

สภ.54/01275

(1)

0105561144528
3100201624838
0105556184673
0125549010720

0107544000094

นายสัมพันธ์ สังข์ปลอด
ร้ำน ONE LAUNDRY SERYICE
บริษัท โรจนาฮาร์ดแวร์ จากัด
สวนสนแก๊ส
บริษัท ลอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

บริษัท ไพร์ม แอสเซท แอพไพรซัล จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจากัดไทยชวนชมสรรพสินค้า
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหำชน)

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด จัดพิมพ์คู่มือกำรดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
สดิกำรชุมชนำปีปี2562
งบประมำณ
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด กำรจั
จัดพิมดพ์สวัรำยงำนประจ
กองทุน2563
สวัสดิกำรชุมชน3

148

0107544000043

บรษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด มหาชน วัสดุงานบ้าน-เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
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ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/
(1) เลขประจำตัวประชำชน
(2)
1
149

0405560006153
0994000159579

150

3101701557022

151

152
153
154

ชื่อผู้ประกอบกำร
(3)
บริษัท ก๊อปปี้วัน2547 จำกัด
บริษัท ทรัพย์อรุณพง จากัด

พิมพ์ดีด&ก๊อปปี้เซ็นเตอร์
โดยนายสิทธิโชค กิจมงคลชัย
1 1014 01952 08 6 นำยฐิติพันธุ์ กำลรบ

0105537143215
0994000159579
3500500263442

บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จำกัด
PRINTING STUDIO LOTUS BANGKAPI
ชะเอมกำร์เด้น โดย นำงสำวศิริพรรณ ศรี
เขียว

รำยกำรพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(4)

จำนวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง
(5)

เอกสำรอ้ำงอิง (6)

เหตุผลสนับสนุน
(7)

วัสดุสำนักงำน-ถ่ำยเอกสำร
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่
706.00 2 มกรำคม 2563
97,979.90 21 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่
สภ. 51/00126
บค003/2563

(3)
(1)

จ้างพิมพ์คู่มือแผนปฏิบัติการ ปี2563

24,250.00 18 กุมภาพันธ์ 2563

นผ07/063

(1)

ดำเนินกำรจัดแสดงนิทรรศกำร บ้ำนพอเพียง
ชนบทและตกแต่งสถำนที่ในงำนแถลงข่ำว
ของขวัญปีใหม่จำกรัฐบำล โดย พม. ระหว่ำง
วันที่ 24-25 ธันวำคม 2562

30,000.00

พจ01/2563

(1)

ซื้อวัสดุสำนักงำน
ซื้อวัสดุสำนักงำน
จ้ำงดูแลต้นไม้และสนำมหญ้ำ (เดือนกุมภำพันธ์
2563)

1,298.00
680.00
2,500.00

พจ61/157
พจ61/154

(1)
(1)
(1)

ยอดรวม

1,923,816.61
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