รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำเดือน ธันวำคม 2563
ลำดับ
ที่

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างบารุงรักษาระบบ i-Process / i-Data / i-Cube / i-Control ปี 2564 / จ้าง
บารุงรักษาระบบ i-Process / i-Data / i-Cube / i-Control ปี 2564
งานปรับปรุงภายในศูนย์ราชการฯ / ขออนุมัตจิ ัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
Flood Light ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี
การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัตเิ พิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ผู้เช่าราย
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่จัดงาน “ประกวดนางสาวไทย ประจาปี ๒๕๖๓”
เช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการประจาบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
/ เช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการประจาบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จากัด
จ้างดูแลบารุงรักษาระบบเครือข่ายสาหรับออฟฟิศ ธพส. / จัดจ้างดูแลบารุงรักษา
ระบบเครือข่ายสาหรับออฟฟิศ ธพส.
การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ พูเล่ Motor ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU-02A-D4)
อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัตเิ พิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ผู้เช่ารายบริษัท
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด(มหาชน) เพื่อเป็นสถานที่จัดงาน “HomePro Fair
2563”
ค่าชุดสูท - กรรมการใหม่ / ตัดสูทกรรมการใหม่ (นางอุษามาศ นางสิรินทร์ และ
นางบุษกร)
สร้างความสัมพันธ์ภายในศูนย์ราชการฯ (เร่งด่วน) / จัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์
ประจาปี 2564 (ครั้งที่ 1)

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัตจิ ัดซื้อวัสดุงานระบบไฟฟ้า ๕ รายการ
ค่าดูแลบารุงรักษาระบบลิฟต์อาคารธนพิพัฒน์ / งานดูเเเลบารุงรักษาระบบลิฟต์
อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง(บำท)
หรือจัดจ้ำง(บำท)

1,250,000.00
1,554,000.00

32,500.00

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้ำง

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1 บจก.อินโนเวชั่น คอลซัลท์
ติ้ง เซอร์วิส
957,864.00 แสน จ้าง
1,123,500.00

32,500.00

คัดเลือก ซื้อ

ห้างหุ้นส่วนจากัดสีวลีกิจ

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จ้าง

บจก.รักษาความปลอดภัย
อาร์ จี เอช อินเตอร์เนชั่น
แนล

400,000.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
306,000.00 แสน เช่า

500,000.00

499,882.60

4,494.00

4,494.00

71,500.00

71,500.00

30,000.00

-

18,000.00

-

25,412.50

25,412.50

81,000.00

ผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสำร

บริษัทนัมเบอร์วัน
คาร์เรนท์ทัล จากัด

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บจก.อินโนเวชั่น คอล
ซัลท์ติ้ง เซอร์วิส 957,864.00
ห้างหุ้นส่วนจากัดสีวลีกิจ
- 1,078,560.00
บจก.รักษาความปลอดภัย
อาร์ จี เอช อินเตอร์
เนชั่นแนล - 32,500.00

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เสนอราคาเป็นไป
เซอร์วิส จากัด - 957,864.00 ตามข้อกาหนด

บริษัทนัมเบอร์วัน
คาร์เรนท์ทัล จากัด
- 280,000.00
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี 499,000.00
บจก.วี เอ อาร์ เอส 4,494.00

บริษัท นัมเบอร์วันคาร์เรนท์ทัล เสนอราคาเป็นไป
จากัด - 280,000.00
ตามข้อกาหนด

ห้างหุ้นส่วนจากัด สีวลีกิจ 1,078,560.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์
จี เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- 32,500.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จ้าง
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จ้าง

บจก.รักษาความปลอดภัย
อาร์ จี เอช อินเตอร์เนชั่น
แนล

บจก.รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์ เสนอราคาเป็นไป
อาร์ จี เอช อินเตอร์
จี เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามที่กาหนด
เนชั่นแนล - 71,500.00 - 71,500.00

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จ้าง

บริษัทสูท แน็ค จากัด

บริษัทสูท แน็ค จากัด 28,890.00
บจก.ครีเอทีฟ พริ้นท์ติ้ง
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(สานักงานใหญ่) 8,613.50

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
76,237.50 แสน จ้าง

บจก.วี เอ อาร์ เอส

บจก.ครีเอทีฟ พริ้นท์ติ้ง
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(สานักงานใหญ่)
บจก.เรฟเซนส์

บจก.เรฟเซนส์ 25,412.50
บจก.อาริทโก้(ประเทศไทย) บจก.อาริทโก้(ประเทศ
ไทย) - 80,250.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จากัด 499,000.00
บริษัท วีเออาร์เอส จากัด 4,494.00

เสนอราคาต่าที่สุดใน
งานคัดเลือก
เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด
เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด

บริษัท สูท แน็ค จากัด 28,890.00
บจก.ครีเอทีฟ พริ้นท์ติ้ง เอ็น
เตอร์ไพรส - 8,613.50

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด
เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด

บริษัท เรฟเซนส์ จากัด 25,412.50
บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย)
จากัด - 80,250.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด
เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
Z0-1-04-0153-63

3400001513

3400001512
3400001511

3100001805

3400001514

3400001515

3200000695

3200000696
3400001517

ลำดับ
ที่

12
13

14

15

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จัดจ้างบารุงรักษาระบบสื่อสารสนเทศ พื้นที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จากัด / จัดจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบารุงรักษาระบบสื่อสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นพร้อมเครื่องกรองน้า 5 ขั้นตอน / จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็นและ
เครื่องกรองน้า 5 ขั้นตอนพร้อมติดตั้ง
โครงการป้ายบอกทางภายในอาคาร B (Digital Signage) / จัดจ้างโครงการเช่าใช้
ระบบป้ายบอกทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage) ภายในอาคารรัฐประศาสน
ภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
พัฒนาช่องทางการสื่อสาร / จ้างจัดทา DAD Magazine

20

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดหา
จัดหา ไส้กรองน้า 5 ขั้นตอน ภายในศูนย์อาหาร กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสน
ภักดี
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตจิ ัดซื้อสารเคมี
อาคารบ่อบาบัดน้าเสีย และอาคารศาลปกครอง กรณีเร่งด่วน
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล กรณีเร่งด่วน อาคารศาล
ปกครอง
งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จัดจ้างทาบูธ,เคาท์เตอร์งานและอ้อมเสา สาหรับ
งานโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ บริเวณพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
ด้านทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนภักดี
โครงการจัดจ้างดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ Core Network สาหรับการขยายการ
เชื่อมต่อ Core Network Performance / โครงการจัดจ้างดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์
Core Network สาหรับการขยายการเชื่อมต่อ Core Network Performance

21

โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) / เบิกค่าบริการกิจกรรม ธพส. ส่ง(สุข)
ภาพดี เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2563

16
17
18

19

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง(บำท)
หรือจัดจ้ำง(บำท)

270,000.00
66,527.25

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
246,100.00 แสน จ้าง
-

7,500,000.00

6,837,300.00

1,500,000.00

1,499,712.00

2,137.86

23

งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดสถานที่ประชาสัมพันธ์
โครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร"

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ
คัดเลือก จ้าง

ผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสำร
บจก.สามดีทีวีเทค จากัด

บจก.แสงชัย พรีซิชั่น
บจก.แท็บซอฟต์ จากัด

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1 บจก.ออน อาร์ต ครีเอชั่น
แสน จ้าง
เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บจก.สามดีทีวีเทค จากัด บริษัท สามดีทีวีเทค จากัด - 246,100.00
246,100.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด

บจก.แสงชัย พรีซิชั่น 66,527.25
บจก.แท็บซอฟต์ จากัด 6,450,000.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด
ชนะการคัดเลือก

บริษัท แสงชัย พรีซิชั่น 66,527.25
บริษัท แท็บซอฟต์ จากัด 6,450,000.00

บจก.ออน อาร์ต ครีเอชั่น บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น
- 1,496,000.00
จากัด - 1,496,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็นทีอาร์
เอ็นจิเนียริ่ง - 2,137.86

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด
เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

1,391.00

บริษัท ก้าวแรกบิสซิเนส จากัด 183,333.80
บริษัท ไฮโกรว์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด - 1,391.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน
เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

218,140.90

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ชีวา 2009 จากัด 218,140.90

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

1,000,000.00

32,000.00

-

996,000.00

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1 บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
แสน จ้าง

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน จ้าง

570,000.00

374,500.00

16,371.00

-

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1 อื่นๆโรงงานไพ่ กรม
แสน จ้าง
สรรพสามิต

เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี 996,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จากัด - วิธีเฉพาะเจาะจง ข
996,000.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จากัด (มหาชน) - 32,000.00
อื่นๆโรงงานไพ่ กรม
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สรรพสามิต - 374,500.00 374,500.00

อาทรพาณิชย์ - 16,371.00

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
3400001516
3300000391

3500001735

เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

183,334.00

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2563
22

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน
เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อกาหนด และ
เป็นไปตามกฎ
กระทรวงการคลังฯ
เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

Z0-1-04-0168-63
9900000698
9900000700
9900000699

9900000701

3500001730

9900000702

Z0-1-04-0170-63

9900000705

ลำดับ
ที่

24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
กาจัดสัตว์และแมลงรบกวน / จัดจ้างเหมาบริการกาจัดสัตว์และแมลงรบกวน
ระหว่างเดือน ม.ค.64 - ธ.ค.64
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดหาชุด
ทดสอบคุณภาพน้า อาคารบ่อบาบัดน้าเสีย กรณีเร่งด่วน
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดหาไส้
กรองน้ามันดีเซล Generator งานระบบไฟฟ้า โดยด่วน
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับพนักงานใหม่ / โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานใหม่
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุสิ้นเปลือง งานซ่อมแซมระบบระบายอากาศ กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี และ อาคารบ่อบาบัดน้าเสีย
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์ ซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง กรณีเร่งด่วน
อาคารรัฐประศาสนภักดี
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดหาฝ้าอะ
คูสติกและไส้ไก่ โดยด่วน
ค่าเช่าโปรแกรม Software / จัดซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรม Acrobat Pro,Visio และ
M365 Business
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตเิ บิกค่าใช้จ่ายใน
การซื้อวัสดุสิ้นเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / จัดจ้างงานเชื่อมต่อ
สัญญาณระบบ Network Internet อาคารธนพิพัฒน์
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัตจิ ัดซื้อ/จัดหา
สารเคมี บ่อบาบัดน้าเสีย อาคารศาลปกครอง กรณีเร่งด่วน
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัตจิ ัดจ้างซ่อมแซม
เครื่องเลเซอร์ กรณีเร่งด่วน

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง(บำท)
หรือจัดจ้ำง(บำท)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้ำง
คัดเลือก จ้าง

2,595,840.00

2,450,000.01

19,634.50

-

ผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสำร
บจก.ไมโคร เพสท์ แมเนจ
เม้นท์

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

บจก.ไมโคร เพสท์ แมเนจ บริษัท ไมโคร เพสท์ แมเนจ
เม้นท์ - 2,311,200.00 เม้นท์จากัด - 2,311,200.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ชนะการคัดเลือก

24,984.50

เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

บริษัท ก้าวแรกบิสซิเนส จากัด 19,634.50
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็นทีอาร์
เอ็นจิเนียริ่ง - 24,984.50

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน
เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

963.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

หจก.จิตซัพพลายการไฟฟ้า
(2004) - 963.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

2,000,000.00
12,506.16

ประกาศเชิญชวนทั่วไปeBidding ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

1,984,370.19

บจก.คริสตัล อินฟรา

บจก.คริสตัล อินฟรา 1,965,000.00

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท คริสตัล อินฟรา จากัด - เสนอราคาต่าที่สุด
1,965,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด ออลมัลติเทค เร่งด่วนไม่ได้
- 12,506.16
คาดหมายไว้ก่อน

9900000704
9900000703
9900000706
Z0-1-05-0169-63
9900000710

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

หจก. ส.การประปา - 256.99

256.99

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

9900000709

300.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

ร้านโชคทวี มัลติพาร์ท - 300.00 เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

9900000707

48,989.95

เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็นทีอาร์
เอ็นจิเนียริ่ง - 48,989.95

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

9900000708

บริษัท ดีดี ซอฟท์เทค จากัด 132,252.00
หจก.จิตซัพพลายการไฟฟ้า
(2004) - 288.90

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด
เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จากัด 37,450.00
บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว เคมิ
คอลจากัด - 89,880.00
บริษัท ที.ที.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง ซีส
เต็มส์ จากัด - 12,706.25

เสนอราคาเป็นไป
ตามที่กาหนด
เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน
กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย

132,252.00
288.90
37,450.00
89,880.00
12,706.25

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
- จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ

บจก.ดีดี ซอฟท์เทค

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน ซื้อ
เฉพาะเจาะจง กรณี
จาเป็นเร่งด่วน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

132,252.00

37,450.00

บจก.ดีดี ซอฟท์เทค 132,252.00

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี 37,450.00

3300000392
9900000711
3400001518
9900000739
9900000740

ลำดับ
ที่
38

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจาสานักงาน ธพส. / จ้างบริการพนักงาน
รับ-ส่งเอกสารประจาสานักงาน ธพส.

วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง(บำท)
หรือจัดจ้ำง(บำท)
240,000.00

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้ำง

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
240,000.00 แสน จ้าง

ผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสำร

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บจก.เอาท์ซอร์สซิ่งแฟคทอรี่ บจก.เอาท์ซอร์สซิ่ง
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ เสนอราคาเป็นไป
แฟคทอรี่ - 222,132.00 จากัด - 222,132.00
ตามข้อกาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง
3400001519

