
ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัด

จ้างซ่อมแซมระบบเคร่ืองสูบน้้าเสีย บ่อเกรอะฝ่ัง N1 อาคาร BM 378,117.40           378,117.40       

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอ็นที

อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 

378,117.40

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000655

2 งานปรับปรุงภายในศูนย์ราชการฯ / ขออนุมัติจัดซ้ือพร้อมเปล่ียน

อะไหล่อุปกรณ์เคร่ืองท้าน้้าเย็นของเคร่ืองท้าน้้าเย็น อาคารศาลปกครอง
425,017.91           425,017.91       

ตกลงราคา ซ้ือ บริษัทแคเรียร์ (ประเทศ

ไทย) จ้ากัด

บริษัทแคเรียร์ 

(ประเทศไทย) 

จ้ากัด - 

425,017.91

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศ

ไทย) จ้ากัด - 425,017.91

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3200000691

3 งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้

โครงการส้านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

300,000.00           300,000.00       

เฉพาะเจาะจง-ท่ี

ปรึกษา

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ การ

คลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ 

การคลัง - 

300,000.00

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง - 

300,000.00

ข้อเสนอเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3400001498

4 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานด้านวิศวกรรม / โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานด้านวิศวกรรม 2,000,000.00         2,000,000.00     

ประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป-eBidding ซ้ือ

บจก.คริสตัล อินฟรา บจก.คริสตัล อินฟ

รา - 1,985,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟรา 

จ้ากัด - 1,985,000.00

ชนะการประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส์

3500001716

5 MA Server และอุปกรณ์ท่ีหมดอายุ / โครงการบ้ารุงรักษาระบบแม่ข่าย

ส้าหรับตรวจจับป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภัยคุกคามในเชิงลึก 

(Security Attack Prevention)
690,000.00           688,000.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.คริสตัล อินฟรา บจก.คริสตัล อินฟ

รา - 688,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟรา 

จ้ากัด - 688,000.00

เฉพาะเจาะจง 3500001715

6 งานจัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน 40 หน่วยงาน / ขออนุมัติ

จัดจ้างบริการห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ
32,000.00             -                 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

บริษัทบจก. โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา 

(มหาชน)

บริษัทบจก. 

โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา (มหาชน) -

 32,000.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จ้ากัด (มหาชน) -

 32,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3400001499

7 ค่าใช้จ่ายก้าจัดไขมันระบบบ้าบัดน้้าเสีย / จัดจ้างงานจัดเก็บไขมันจาก

ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม 7,000.00               -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน จ้าง

กรุงเทพมหานคร - 

7,000.00

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000669

8 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจ้าปี 2563 / จัดหาเต็นท์เพ่ือการซ้อม

อพยพหนีไฟ 5,350.00               -                 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

บจก.วัฒนาเต็นท์ บจก.วัฒนาเต็นท์ -

 5,350.00

บริษัท วัฒนาเต็นท์ จ้ากัด

 - 5,350.00

 ้เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3400001502

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2563



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

9 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซม Compressor 

เคร่ืองปรับอากาศ บริเวณห้อง Server&PABX  อาคารรวงผ้ึง
13,500.00             13,500.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

หจก.เชียงใหม่อีเลคทริค

 1999

หจก.เชียงใหม่

อีเลคทริค 1999 - 

13,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด

เชียงใหม่อีเลคทริค 1999

 - 13,500.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3400001501

10 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 

Cleanline UPS T-6000 ของระบบ BAS และเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 

Chuphotic UPS /Venus Smart VNS6KR ของระบบส่ือสารและ

เครือข่าย(Network) อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

9,095.00               9,095.00          

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

หจก.เอสพี.อินเตอร์ 

เพาเวอร์

หจก.เอสพี.

อินเตอร์ เพาเวอร์ -

 9,095.00

หจก. เอสพี.อินเตอร์ 

เพาเวอร์ - 9,095.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3400001500

11 แผนงานยกระดับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย์ / จัดซ้ืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (หมวด

ป้องกันระบบทางเดินหายใจ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1,250.00               -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

องค์การเภสัชกรรม - 

1,250.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000670

12 แผนงานยกระดับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย์ / จัดซ้ืออุปกรณ์ส้าหรับการบรรจุหน้ากากเพ่ือป้องกันเช้ือโรค ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

7,875.20               -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ - 7,875.20 กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000671

13 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจ้าปี 2563 / ขออนุมัติจัดท้าอุปกรณ์ใน

การซ้อมอพยพหนีไฟ 5,558.65               5,558.65          

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไซน์ 

เวิลด์

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด

ไซน์ เวิลด์ - 

5,558.65

หจก.ไซน์ เวิลด์ - 

5,558.65

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3200000692

14 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ ซ่อมแซมงานระบบปรับ

อากาศ กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภักดี
140.00                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ้ากัด(สาขาแจ้งวัฒนะ) - 

140.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000674

15 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ ซ่อมแซมงานระบบปรับ

อากาศ ภายในศูนย์อาหาร กรณีเร่งด่วน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ
391.62                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ไวซแมค 82 คอร์

ปอเรช่ัน จ้ากัด - 391.62

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000673

16 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซ้ือ/

จัดหาวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 

ซ่อมแซมอาคารจอดรถ B โดยด่วน
28,076.80             -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท สุนทรประสิทธ์ิ 

กรุ๊ป จ้ากัด - 28,076.80

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000672



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

17 จ้างท่ีปรึกษาศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดท้านโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของ ธพส. / โครงการจ้างท่ีปรึกษาศึกษาและเตรียม

ความพร้อมในการจัดท้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธพส.
2,000,000.00         2,000,000.00     

เฉพาะเจาะจง-ท่ี

ปรึกษา

บริษัทสถาพร แอนด์ 

ไรค์ จ้ากัด

บริษัทสถาพร 

แอนด์ ไรค์ จ้ากัด -

 2,000,000.00

บริษัท สถาพร แอนด์ ไรค์

 จ้ากัด - 2,000,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

18 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายใน

พ้ืนท่ีผู้เช่าราย บริษัท ยูเน่ียน แพน เอ็กซิบิช่ันส์ จ้ากัด เพ่ือเป็นสถานท่ี

การจัดงาน “Furniture Sale Of The Year 2563” 78,650.00             78,650.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี 

เอช อินเตอร์เนช่ัน

แนล - 78,650.00

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด

 - 78,650.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

และเป็นสัญญา

เพ่ิมเติมจาก

สัญญาจ้างเดิม

3400001505

19 งานเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟท์ อาคาร AM/BM/AG / งานจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง

อะไหล่ระบบลิฟต์และบันไดเล่ือน Hitachi ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 1,331,347.50         1,331,347.50     

เฉพาะเจาะจง ซ้ือ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร์ (ประเทศไทย) 

จ้ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิ

เวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ้ากัด - 

1,239,484.52

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์

 (ประเทศไทย) จ้ากัด - 

1,239,484.52

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

20 MA เว็บไซต์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ้ากัด / โครงการจ้างดูแลรักษา (MA) เว็บไซต์ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ เว็บไซต์ บริษัท 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ้ากัด ประจ้าปี 2564
400,000.00           332,000.00       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

บจก.อีกาซีน บจก.อีกาซีน - 

332,000.00

บริษัท อีกาซีน จ้ากัด 

(ส้านักงานใหญ่) - 

322,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3400001504

21 จัดจ้างดูแลบ้ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย / จัดจ้างโครงการจัด

จ้างดูแลบ้ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 300,000.00           193,630.00       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต 

เทคโนโลยี - 

190,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ากัด - 190,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3400001503

22 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี / โครงการ

ออกแบบและจัดท้าแผนแม่บท Smart City ของศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C
1,000,000.00         997,920.00       

คัดเลือก-ท่ีปรึกษา อ่ืนๆส้านักงานศูนย์วิจัย

และให้ค้าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสต

ร์

อ่ืนๆส้านักงาน

ศูนย์วิจัยและให้

ค้าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศ

าสตร์ - 997,500.00

สถาบันวิจัยและให้

ค้าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - 997,500.00

ผ่านการคัดเลือก



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

23 แผนงานประจ้าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือไวท์บอร์ด 

ส้าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายจัดซ้ือ 6,698.20               -                 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 

6,698.20

อาทรพาณิชย์ - 6,698.20 เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3200000693

24 โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดซ้ือของใช้ส้าหรับ

โครงการส่งเสริมสุขภาพ (Dance Studio) 2,952.00               -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ

บิวช่ันซิสเทม จ้ากัด - 

2,952.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000675

25 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้า 27,800.00             27,800.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

นางสมร ก๋องมูล นางสมร ก๋องมูล - 

27,800.00

นางสมร ก๋องมูล - 

27,800.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3400001506

26 ค่าบ้ารุงรักษาลิฟท์ บันไดเล่ือน  A/B / งานจัดจ้างด้าเนินงานดูแลและ

บ้ารุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเล่ือนย่ีห้อ HITACHI ศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o 11,600,000.00       11,600,000.00   

เฉพาะเจาะจง จ้าง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร์ (ประเทศไทย) 

จ้ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิ

เวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ้ากัด - 

11,600,000.00

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์

 (ประเทศไทย) จ้ากัด - 

11,600,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

27 จ้างบ้ารุงรักษาระบบ ERP / โครงการจ้างบ้ารุงรักษาระบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning)
1,250,000.00         957,864.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.อินโนเวช่ัน คอล

ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส

บจก.อินโนเวช่ัน 

คอลซัลท์ต้ิง 

เซอร์วิส - 

957,864.00

บริษัท อินโนเวช่ัน คอน

ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส จ้ากัด - 

957,864.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

28 จ้างบ้ารุงรักษาระบบ i-Process / i-Data / i-Cube / i-Control  ปี 

2564 / จ้างบ้ารุงรักษาระบบ i-Process / i-Data / i-Cube / 

i-Control ปี 2564
1,250,000.00         957,864.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.อินโนเวช่ัน คอล

ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส

บจก.อินโนเวช่ัน 

คอลซัลท์ต้ิง 

เซอร์วิส - 

957,864.00

บริษัท อินโนเวช่ัน คอน

ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส จ้ากัด - 

957,864.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

29 โครงการใช้บริการระบบ DR-Site เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและช่องทาง

ของระบบส้ารองในการรองรับระบบหลักของฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ธพส. ปี 2564 / โครงการเช่าใช้ระบบศูนย์ข้อมูลส้ารองติดต้ังบนระบบ 

Cloud Computing (DR-Site)

1,200,000.00         1,200,000.00     

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต 

เทคโนโลยี - 

1,200,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ากัด - 1,200,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

30 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / อเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายใน

พ้ืนท่ีผู้เช่ารายสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลแห่งประเทศไทย 

เพ่ือเป็นสถานท่ีจัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
16,250.00             16,250.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี 

เอช อินเตอร์เนช่ัน

แนล - 16,250.00

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด

 - 16,250.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3400001508

31 แผนงานประจ้าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน

คร้ังท่ี 2/2563 78,267.74             -                 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 

78,266.22

อาทรพาณิชย์ - 78,266.22 เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3100001802

32 โครงการตามแผนงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ / ขออนุมัติจัดจ้าง

รถตู้ส้าหรับจัดกิจกรรมโครงการอาสาท้าความดีสร้างฝายชะลอน้้าสืบ

สานค้าพ่อสอน
70,000.00             70,000.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

บจก.โชติจันทรา เบสท์

 ทราเวล เซอร์วิส

บจก.โชติจันทรา 

เบสท์ ทราเวล 

เซอร์วิส - 

70,000.00

บริษัท โชติจันทรา เบสท์ 

ทราเวลเซอร์วิส จ้ากัด - 

70,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3400001507

33 ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / จัดซ้ือถ่านส้าหรับเคร่ืองขยายเสียงภายใน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 780.00                 780.00             

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ

บิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด - 

780.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000688

34 โครงการใหม่ / จัดจ้างฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเช้ือภายในอาคาร เดือนกันยายน 

2563 419,104.02           419,104.02       

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์

 แอนด์ คลีนน่ิง จ้ากัด - 

419,104.02

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000689

35 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ส้าหรับงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภักดี
449.00                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ้ากัด(สาขาแจ้งวัฒนะ) - 

449.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000686

36 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ส้าหรับงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภักดี
449.00                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

หจก.จิตซัพพลายการ

ไฟฟ้า (2004) - 449.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000687

37 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบปรับอากาศ กรณี

เร่งด่วน อาคารศาลปกครอง
175.00                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

เอ็ม. ซี. รับเบอร์ - 175.00 กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

38 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภักดี
761.00                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ณัฐพงษ์ เซลล์

แอนด์เซอร์วิส จ้ากัด

(สาขาเซียร์รังสิต) - 

761.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000685

39 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภักดี
761.00                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

หจก.จิตซัพพลายการ

ไฟฟ้า (2004) - 761.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000684

40 จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้งาน SAP ERP License และ SAP BI License / 

จัดซ้ือสิทธ์ิการใช้ SAP ERP License และ SAP BI License
2,000,000.00         1,698,090.00     

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน ซ้ือ

บจก.อินโนเวช่ัน คอล

ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส

บจก.อินโนเวช่ัน 

คอลซัลท์ต้ิง 

เซอร์วิส - 

1,698,090.00

บริษัท อินโนเวช่ัน คอน

ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส จ้ากัด - 

1,698,090.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

Z0-1-13-0148-63

41 โครงการจัดจ้างดูแลบ้ารุงรักษาระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data

 Center) ปี 2564 / โครงการจัดจ้างดูแลบ้ารุงรักษาระบบห้องศูนย์

คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) ปี 2564
1,300,000.00         427,561.30       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต 

เทคโนโลยี - 

427,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ากัด - 427,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

42 งานบ้ารุงรักษาและดูแลระบบประเมินผลสมรรถนะ (PMS) / โครงการ

จ้างดูแล บ้ารุงรักษาระบบประเมินผลสมรรถนะ (PMS)
600,000.00           585,290.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคลอโยเดีย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคลอโยเดีย -

 585,290.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคลอโยเดีย - 

585,290.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

Z0-1-04-0150-63

43 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ-ไฟประดับ / จัดซ้ือทรายและต้นไม้พร้อม

ปลูกเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
120,000.00           105,566.20       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน ซ้ือ

บจก.เค.เอ็น.พี.ยูทากะ บจก.เค.เอ็น.พี.ยู

ทากะ - 

104,496.20

บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทากะ 

จ้ากัด - 104,496.20

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก้าหนด

3200000694

44 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติ

จัดซ้ือ/จัดหา แบตเตอร่ี ส้าหรับ Generator และ Fire Pump ภายใน

ศูนย์ราชการ กรณีเร่งด่วน
210,576.00           -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ จ้ากัด - 

210,576.00

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000678

45 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล

 กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภักดี
478.00                 -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 

จ้ากัด(สาขาแจ้งวัฒนะ) - 

478.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000679

46 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / งานจัดซ้ือ

พร้อมติดต้ังแผง CPU Network ของระบบควบคุมการเข้า – ออก 

(Access control system) อาคารรัฐประศาสนภักดี
50,290.00             50,290.00         

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท แวนเพาเวอร์ อินทิ

เกรท จ้ากัด - 50,290.00

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000677



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

47 งานปรับปรุงภายในศูนย์ราชการฯ / ขออนุมัติจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟ

ส่องสว่าง Flood Light ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี 1,554,000.00         1,123,500.00     

คัดเลือก ซ้ือ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสีวลีกิจ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสี

วลีกิจ - 

1,078,560.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สีวลีกิจ

 - 1,078,560.00

เสนอราคาต้่าท่ีสุด

ในงานคัดเลือก

48 โครงการจัดจ้างดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ Core Network ส้าหรับการ

ขยายการเช่ือมต่อ Core Network Performance / โครงการจัดจ้าง

ดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ Core Network ส้าหรับการขยายการเช่ือมต่อ 

Core Network Performance

1,000,000.00         996,000.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต 

เทคโนโลยี - 

1,000,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ากัด - 1,000,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

49 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / เบิกค่าใช้จ่าย

ในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างส้าหรับลาน

เอนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี กรณีเร่งด่วน
63,558.00             63,558.00         

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ยาร์ดอิเลคทริค 

แอนด์ ไลท์ต้ิง จ้ากัด - 

63,558.00

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000680

50 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / จ้างซ่อมน้้าร่ัว

แนวรอยต่ออาคาร ช้ัน 9 ลง ช้ัน 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 94,299.10             94,299.10         

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอ็นที

อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 

94,299.10

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000683

51 จัดจ้างดูแลบ้ารุงรักษาระบบตรวจสอบตัวตน เพ่ือเข้าใช้งานระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network Access Control (NAC) / จ้าง

บ้ารุงรักษาระบบตรวจสอบตัวตน เพ่ือเข้าใช้งานระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

500,000.00           499,904.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.คริสตัล อินฟรา บจก.คริสตัล อินฟ

รา - 499,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟรา 

จ้ากัด - 499,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง 3400001509

52 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / จัดจ้างซ่อมแซม

ฝ้าเพดานห้องจัดเล้ียง สนง.งานกิจการยุติธรรม ช้ัน 5 อาคาร BC 96,453.82             96,453.82         

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีเอ็นที

อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 

96,453.82

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000681

53 โครงการจ้างบ้ารุงรักษาระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt / จ้างดูแล

และบ้ารุงรักษาระบบการจัดการใบก้ากับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Tax-Invoice/e-Receipt)
700,000.00           567,100.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน บจก.ฟิวช่ัน โซลูช่ัน

 - 567,100.00

บริษัท ฟิวช่ัน โซลูช่ัน 

จ้ากัด - 567,100.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

54 แผนงานยกระดับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย์ / จัดซ้ืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (หมวด

ป้องกันระบบทางเดินหายใจ) ส้าหรับกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ธพส.
1,100.00               -                 

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

ร้าน บาย เนเจอร์ - 

1,100.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000682



ล ำดับ

ท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอ

รำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

55 เคร่ืองแบบปฏิบัติงานพนักงาน ธพส. / จัดซ้ือเคร่ืองหมาย ธพส. ส้าหรับ

ติดอินทรธนูและหัวเข็มขัด ส้าหรับพนักงานเร่ิมงานใหม่ ปี 2563-2564 20,232.00             20,232.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน จ้าง

อ่ืนๆกองกษาปณ์ อ่ืนๆกองกษาปณ์ -

 20,232.00

กรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง - 

20,232.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3100001804

56 โครงการใหม่ / จัดจ้างบริการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในอาคาร

838,208.00           838,208.00       

เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ริเว่อร์วิว โพร

เทคท์ แอนด์ คลีนน่ิง

บจก.ริเว่อร์วิว โพร

เทคท์ แอนด์ คลี

นน่ิง - 838,208.00

บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์

 แอนด์ คลีนน่ิง จ้ากัด - 

838,208.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

57 งานปรับปรุงภายในศูนย์ราชการฯ / ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีช้ัน 2

 อาคารธนพิพัฒน์เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างองค์กร โดยด่วน
450,000.00           411,736.00       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

บจก.เกรทออลคอนซัล

แตนท์

บจก.เกรท

ออลคอนซัลแตนท์

 - 411,736.00

บริษัท เกรท ออล 

คอนซัลแตนท์ จ้ากัด - 

411,736.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3400001510

58 แผนงานประจ้าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือโต๊ะท้างานรูปตัว 

L ขนาด 1,500 x 800 x 750 มม.พร้อมโต๊ะเสริมด้านข้างมีล้ินชักและท่ี

วางคีย์บอร์ด
51,788.00             -                 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=

1 แสน ซ้ือ

บมจ.สยามสตีลอินเตอร์

เนช่ันแนล

บมจ.สยามสตีล

อินเตอร์เนช่ันแนล

 - 51,788.00

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์

เนช่ันแนลจ้ากัด(มหาชน)

 - 51,788.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก้าหนด

3300000389

59 จัดซ้ือของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงาน / จัดซ้ือของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบ

ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานต่างๆ 33,540.00             33,540.00         

เฉพาะเจาะจง กรณี

จ้าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. 

สาขาศูนย์ราชการ - 

33,540.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000690


