
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิจีัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสาร

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1

ค่าบ ารุงรักษาระบบห้อง Data 
Center / จัดจ้างต่ออายุบริการ
บ ารุงรักษาห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(Data Center) 130000 128400

เฉพาะเจาะจง
(ข) 1-5 แสน 
จ้าง

บริษัทไซท์ เพรพพาเรชั่น
 แมเนจเมนท์จ ากัด

บริษัทไซท์ เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท์
จ ากัด - 128,400.00

บริษัท ไซท์ เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท์
จ ากัด - 128,400.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3500001583

2

อุปกรณ์ส านักงาน ธพส. / 
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์บริเวณ
โถงประชุมภายในอาคารธน
พิพัฒน์ 498000 497550

เฉพาะเจาะจง
(ข) 1-5 แสน 
จ้าง

บจก.ที เอส เอ็ม แอด
วานซ์

บจก.ที เอส เอ็ม แอด
วานซ์ - 497,550.00

บริษัท ที เอส เอ็ม แอด
วานซ์ จ ากัด - 
497,550.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3300000378

3

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
Notebook และ License MS 
Office 2019 / จัดซ้ือแท็บแล็ต
เพือ่เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธพส. 500000 450000

เฉพาะเจาะจง
(ข) 1-5 แสน 
จ้าง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
 - 449,935.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
 จ ากัด - 449,935.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3300000377

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือน มกราคม 2563



4

โครงการจัดจ้างผู้ดูแลระบบ ERP
 / i-Data / i-Process / i-Cube
 / จ้างบ ารุงรักษาระบบ 
i-Process / i-Data / i-Cube / i-
Control 1250000 1248690

เฉพาะเจาะจง
(ทัว่ไป) > 1 
แสน จ้าง

บจก.อินโนเวชั่น คอล
ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส

บจก.อินโนเวชั่น คอล
ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส - 
1,248,690.00

บริษัท อินโนเวชั่น 
คอนซัลท์ต้ิง เซอร์วิส 
จ ากัด - 1,248,690.00

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม
ด าเนินการต่อเนื่อง 3500001587

5

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / จ้าง
เหมางานดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์
และระบบสปริงเกอร์ ภายใน
พืน้ทีศู่นย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 ๗ รอบ พระชนมพรรษา 3552000 3552000

เฉพาะเจาะจง
(ทัว่ไป) > 1 
แสน จ้าง บจก.เอิร์ทสเคป

บจก.เอิร์ทสเคป - 
3,552,000.00

บริษัท เอิร์ทสเคป 
จ ากัด - 3,552,000.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

CM0-1-04-
0210-62



6

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / จ้าง
เหมาให้บริการดูแลรักษาความ
สะอาด ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 ๗ รอบพระชนมพรรษา 4230000 4230000

เฉพาะเจาะจง
(ทัว่ไป) > 1 
แสน จ้าง

บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เอส เค เอส 
ฟาซิลิต้ี

บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เอส เค เอส
 ฟาซิลิต้ี - 
4,218,000.00

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอส เค เอส 
ฟาซิลิต้ี จ ากัด - 
4,218,000.00

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 
และสามารถ
ด าเนินการได้ทันที

CM0-1-04-
0206-62

7

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือ/จัดหาลิมิตสวิทช์
ส าหรับเคร่ืองรีดตะกอน บ่อ
บ าบัดน้ าเสีย โดยด่วน 14901.89 0

เฉพาะเจาะจง
 กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ซ้ือ

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 14,901.89

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000478

8

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติเบิกเงินในการจัดซ้ือ/
จัดหาวัสดุส้ินเปลืองส าหรับ
ติดต้ังอ่างล้างจาน Core W1 N1
 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 316.97 0

เฉพาะเจาะจง
 กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ซ้ือ

หจก. ส.การประปา - 
316.97

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000480



9

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติ
จัดซ้ือ/จัดหากุญแจบานเล่ือน
ส าหรับประตูกระจก อาคารจอด
รถ B โดยด่วน 1070 0

เฉพาะเจาะจง
 กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ซ้ือ

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 1,070.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000479

10

แผนบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน / จ้างบริการให้
ค าแนะน าด้านการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารความส่ี
ยงและควบคุมภายในของ ธพส. 
 2563 200000 200000

เฉพาะเจาะจง
(ข) 1-5 แสน 
จ้าง นางสาวภารดี นามวงศ์

นางสาวภารดี นาม
วงศ์ - 200,000.00

นางสาว ภารดี นามวงศ์
 - 200,000.00

เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญ 3400001374

11

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / งาน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ (นายชัย
ยา ปัญญาราช) 15000 15000

เฉพาะเจาะจง
 กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน จ้าง

นาย ชัยยา ปัญญาราช
 - 15,000.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000481

12

แผนงานประจ าปี 2563 ของ
ฝ่ายบริหารทัว่ไป / จัดซ้ือ 
Return Air Grille และ
อลูมิเนียมฟิลเตอร์ 400000 398040 ตกลงราคา ซ้ือ

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดชัยยะ
เฟรม        แอร์โฟวล

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดชัย
ยะเฟรม        แอร์
โฟวล - 224,700.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชัยยะ
เฟรมแอร์โฟวล - 
398,040.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3100001759



13

แผนงานประจ าปี 2563 ของ
ฝ่ายบริหารทัว่ไป / จัดซ้ือเกลือ
บริสุทธิ ์NaCl 97.50 % เพือ่ใช้
ในระบบน้ า อาคารศาลปกครอง 42000 0

ตกลงราคา <=
 1 แสน ซ้ือ

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดจีซีซี 
เคมีภัณฑ์

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดจีซีซี 
เคมีภัณฑ์ - 38,520.00

หจก. จีซีซี เคมีภัณฑ์ - 
38,520.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000625

14

แผนงานประจ าปี 2563 ของ
ฝ่ายบริหารทัว่ไป / จัดซ้ือ
สารเคมีน้ ายาป้องกันตะไคร่ และ
น้ ายาป้องกันตะกรัน ในระบบ
ปรับอากาศอาคารศาลปกครอง 487500 486850 ตกลงราคา ซ้ือ

บริษัทพี แอนด์ ดับบลิว 
เคมิคอล    จ ากัด

บริษัทพี แอนด์ 
ดับบลิว เคมิคอล    
จ ากัด - 486,850.00

บริษัท พี แอนด์ 
ดับบลิว เคมิคอลจ ากัด
 - 486,850.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3100001758

15

แผนงานประจ าปี 2563 ของ
ฝ่ายบริหารทัว่ไป / จัดซ้ือ
หลอดไฟ LED Capacitor และ 
Pilot Lamp เพือ่เปล่ียนทดแทน
ของเดิม 500000 415802 ตกลงราคา ซ้ือ

บริษัทก้าวแรกบิสซิเนส 
จ ากัด

บริษัทก้าวแรกบิส
ซิเนส จ ากัด - 
415,802.00

บริษัท ก้าวแรกบิสซิเนส
 จ ากัด - 410,345.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3100001757

16

โครงการจัดจ้างผู้ดูแลระบบ ERP
 / i-Data / i-Process / i-Cube
 / จัดจ้างบ ารุงรักษาระบบ ERP 1250000 1248690

เฉพาะเจาะจง
(ทัว่ไป) > 1 
แสน จ้าง

บจก.อินโนเวชั่น คอล
ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส

บจก.อินโนเวชั่น คอล
ซัลท์ต้ิง เซอร์วิส - 
1,248,690.00

บริษัท อินโนเวชั่น 
คอนซัลท์ต้ิง เซอร์วิส 
จ ากัด - 1,248,690.00

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม
ด าเนินการต่อเนื่อง

Z0-1-04-0208-
62



17

ปรับปรุงระบบภายในศูนย์
ราชการฯ / งานจ้างปรับปรุง
ระบบท่อน้ าทิง้พืน้ทีพ่าณิชย์ 
บริเวณ Core W4 อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 600000 496159

เฉพาะเจาะจง
 จ้าง

บจก.เกรทออลคอนซัล
แตนท์

บจก.เกรทออลคอน
ซัลแตนท์ - 
490,000.08

บริษัท เกรท ออล 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด - 
490,000.08

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001376

18

ปรับปรุงระบบลิฟท/์บันไดเล่ือน
 / ขออนุมัติจัดจ้างงานจัดซ้ือ
พร้อมติดต้ังอะไหล่ระบบลิฟต์ 
ยี่ห้อ Hitachi ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 5000000 4941576.19

เฉพาะเจาะจง
 ซ้ือ

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด - 4,896,672.03

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด - 4,896,671.99

เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง 3100001760

19

ปรับปรุงระบบลิฟท/์บันไดเล่ือน
 / ขออนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
พร้อมติดต้ังระบบตรวจสอบและ
จัดการลิฟต์/บันไดเล่ือน อาคาร
ศาลปกครอง 500000 491477.75 ตกลงราคา ซ้ือ

บริษัทโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัทโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 
491,477.75

บริษัท โคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 491,477.75

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

20

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / จัด
จ้างซ่อมแซมชุดปัม๊น้ าเสียในบ่อ
เกรอะ N4 อาคารรัฐประศาสน
ภักดี 95230 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 95,230.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000485



21

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / 
จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ 
กรณีเร่งด่วนงานระบบวิศวกรรม 890 0

เฉพาะเจาะจง
 กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด(สาขาแจ้งวัฒนะ)
 - 890.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000483

22

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ซ่อม
ระบบปรับอากาศห้องควบคุม
ระบบอาคาร B เป็นกรณีเร่งด่วน 47080 0

เฉพาะเจาะจง
 กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน จ้าง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 47,080.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000484

23

MA Website ปี 2562 / จ้างงาน
เช่า Storage พร้อมบ ารุงรักษา
เว็บไซต์ 59278 0

เฉพาะเจาะจง
 กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน จ้าง

บริษัท อีกาซีน จ ากัด - 
59,278.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000486


