
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอvอนุมัติ

เบิกค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานซ่อมแซมอ่างล้าง

หน้า กรณีเร่งด่วน อาคารศาลปกครอง

             793.41                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท สยามซานิทารีแวร์

อินดัสทรี จ ากัด - 793.41

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000568

2 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขอvอนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานโครงสร้างและ

สถาปัตยกรรม กรณีเร่งด่วน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ

             129.00                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด

(สาขาแจ้งวัฒนะ) - 129.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000570

3 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขอvอนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานโครงสร้างและ

สถาปัตยกรรม กรณีเร่งด่วน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ

             823.90                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

หจก.จิตซัพพลายการไฟฟ้า 

(2004) - 823.90

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000569

4 โครงการใหม่ / จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ือส าหรับอุโมงค์พ่นน้ ายา        144,450.00                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ราชาโยค จ ากัด - 

144,450.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000571

5 โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดซ้ือแจกันดอกไม้ 

(บริจาคโลหิตคร้ังท่ี 2-63)

             500.00                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

ร้านดอกไม้มอร์น่ิงโรส - 

500.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000573

6 งานซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองตรวจส่ิงของแบบใช้รังสีเอ็กซ์ / 

จัดซ้ือพร้อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองตรวจส่ิงของแบบใช้รังสีเอ็กซ์ อาคาร

รัฐประศาสนภักดี และ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,800,000.00      1,800,000.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน ซ้ือ

บริษัทวิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี

    ซีสเต็ม จ ากัด

บริษัทวิช่ัน แอนด์ ซี

เคียวริต้ี    ซีสเต็ม 

จ ากัด - 1,769,780.00

บริษัท วิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี 

ซีสเต็ม จ ากัด - 1,769,780.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

Z0-1-05-0028-63

7 ปรับปรุงรางคัสเตอร์และเปล่ียนถังดักไขมันศูนย์อาหาร / งานจ้าง

ปรับปรุงรางระบายน้ าและเปล่ียนถังดักไขมันศูนย์อาหาร อาคารรัฐ

ประศาสนภักดีและอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     3,000,000.00      2,849,196.00 คัดเลือก จ้าง หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง - 2,424,988.08

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 2,424,988.08

ชนะการเสนอราคา Z0-1-04-0029-63

8 งานซ่อมและเปล่ียนประตูหนีไฟพร้อมอุปกรณ์ ช้ัน 1 อาคารรัฐ

ประศาสนภักดี / จ้างซ่อมบ ารุงและเปล่ียนประตูหนีไฟพร้อมอุปกรณ์ 

ช้ัน ๑  อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00        957,864.00 คัดเลือก จ้าง บจก.พีพีวาย โปรดักส์ บจก.พีพีวาย โปรดักส์

 - 760,984.00

บริษัท พีพีวาย โปรดักส์ จ ากัด

 - 760,984.00

ชนะการคัดเลือก

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2563



9 ปรับปรุงพ้ืน ผนัง และงานโครงสร้างสถาปัตย์อาคาร (อาคาร A) / จ้าง

ซ่อมบ ารุงพ้ืน พร้อมท ากันซึมช้ันดาดฟ้า อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00        877,400.00 คัดเลือก จ้าง บจก.แมสซีฟ คอนกรีตรีแพร์ บจก.แมสซีฟ 

คอนกรีตรีแพร์ - 

790,000.00

บริษัท แมสซีฟ คอนกรีตรีแพร์

 จ ากัด - 790,000.00

ชนะการคัดเลือก 3400001410

10 โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดซ้ือเคร่ืองบังคับล้อ 

แบบพกพา พร้อมกุญแจ จ านวน 10 ชุด

         10,000.00                    -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

บจก.แอ็คมี คอนซัลต้ิง 

เซอร์วิส

บจก.แอ็คมี คอนซัลต้ิง

 เซอร์วิส - 8,453.00

บริษัท แอ็คมี คอนซัลต้ิง 

เซอร์วิส จ ากัด - 8,453.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3100001776

11 งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จ้างออกแบบเบ้ืองต้นโครงการ

สวัสดิการท่ีพักอาศัย สถานท่ีท างาน และศูนย์บริการส าหรับ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

       400,000.00        400,000.00 คัดเลือก-ออกแบบ

ก่อสร้าง

บริษัทวอลลุ่ม แมททริกส์ 

จ ากัด

บริษัทวอลลุ่ม แมทท

ริกส์ จ ากัด - 

400,000.00

บริษัท วอลลูม แมททริกส์ 

จ ากัด - 400,000.00

ชนะการคัดเลือก

12 งานปรับปรุงพ้ืนผิวโครงสร้างพร้อมท ากันซึมพ้ืนช้ันดาดฟ้าอาคารรัฐ

ประศาสนภักดี / งานปรับปรุงพ้ืนผิวโครงสร้างพร้อมท ากันซึมพ้ืนช้ัน

ดาดฟ้า อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM)

     1,000,000.00        615,000.00 คัดเลือก จ้าง หจก.ไตรสกุล หจก.ไตรสกุล - 

561,001.00

หจก.ไตรสกุล - 561,001.00 ชนะการคัดเลือก 3400001411

13 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จัดท าเหรียญท่ีระลึก เน่ืองใน

โอกาสครบ 12 ปี พระราชทานช่ือศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550

       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน ซ้ือ

อ่ืนๆส านักกษาปณ์ อ่ืนๆส านักกษาปณ์ - 

180,000.00

กรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง - 

180,000.00

เป็นหน่วยงานรัฐท่ี

จัดท าเหรียญท่ีระลึก

โดยเฉพาะ และเสนอ

ราคาเป็นไปตามท่ี

ก าหนด

3100001777

14 งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จ้างออกแบบเบ้ืองต้นโครงการ

สวัสดิการท่ีพักอาศัย สถานท่ีท างาน และศูนย์บริการส าหรับ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

       400,000.00        400,000.00 คัดเลือก-ออกแบบ

ก่อสร้าง

บริษัทวอลลุ่ม แมททริกส์ 

จ ากัด

บริษัทวอลลุ่ม แมทท

ริกส์ จ ากัด - 

400,000.00

บริษัท วอลลูม แมททริกส์ 

จ ากัด - 400,000.00

ชนะการคัดเลือก

15 ปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการฯ / งานเปล่ียนเช็ควาล์ว ขนาด 6 น้ิว

 มาตรฐาน UL/FM จ านวน ๑๗ ชุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบรอบอาคาร 

AM BM และอาคารประกอบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

       621,755.60        621,755.60 คัดเลือก จ้าง บจก.ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิ

เนียร่ิง

บจก.ชาญชัย เวิร์ค 

เอ็นจิเนียร่ิง - 

515,633.00

บริษัท ชาญชัย เวิร์ค เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด - 515,633.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

16 เคร่ืองแบบปฏิบัติงานพนักงาน ธพส. / ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองหมาย 

ธพส. ส าหรับติดอินทรธนูและหัวเข็มขัด

         30,160.00          30,160.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

อ่ืนๆส านักกษาปณ์ อ่ืนๆส านักกษาปณ์ - 

30,160.00

กรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง - 30,160.00

มีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีธพส. ก าหนด 

และเสนอราคา

เป็นไปตามท่ีก าหนด

3100001778

17 โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดซ้ือต้นไม้ กิจกรรม

พัฒนาชุมชน วันส่ิงแวดล้อมโลก เคหะชุมชนหลักส่ี

         10,000.00                    -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

นาย ประจักษ์ จันทร์อร่าม นาย ประจักษ์ จันทร์

อร่าม - 9,600.00

นาย ประจักษ์ จันทร์อร่าม - 

9,600.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3100001779



18 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จ้างจัดท าดอกไม้วางบนโต๊ะลง

นาม

             500.00                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

ร้านดอกไม้มอร์น่ิงโรส - 

500.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000574

19 โครงการรถโดยสารไฟฟ้า/รถโดยสารภายในศูนย์ราชการ / จัดซ้ือ

แบตเตอร่ีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

       500,000.00        454,215.00 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรดด้ิง บจก.วิลล์พาวเวอร์เท

รดด้ิง - 1.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ เทรดด้ิง

 จ ากัด - 452,610.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3200000660

20 คชจ/สญ/งานรักษาความปลอดภัย - ศาลปกครอง / จ้างเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีบริเวณรอบ

อาคารและพ้ืนท่ีส่วนกลาง ส านักงานศาลปกครอง

     7,800,000.00      7,779,300.00 เฉพาะเจาะจง จ้าง อ่ืนๆส านักงานรักษาความ

ปลอดภัย องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

อ่ืนๆส านักงานรักษา

ความปลอดภัย 

องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก - 

7,779,300.00

ส านักงานรักษาความปลอดภัย

 อผศ. - 7,800,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

21 งานจัดจ้างปรับปรุงทาสีและท าความสะอาดคอมโพสิตอาคารจอดรถ 

BC  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / 

งานจัดจ้างปรับปรุงรอยแตกร้าวผนังอาคาร ทาสีและท าความสะอาด

คอมโพสิต อาคารจอดรถ BC ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

       500,000.00        500,000.00 ตกลงราคา จ้าง บจก.แมสซีฟ คอนกรีตรีแพร์ บจก.แมสซีฟ 

คอนกรีตรีแพร์ - 

350,000.00

บริษัท แมสซีฟ คอนกรีตรีแพร์

 จ ากัด - 350,000.00

ชนะการคัดเลือก 3400001412

22 งานปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร BW / BM / งาน

จ้างปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารบ าบัดน้ าเสีย 

อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี

       700,000.00        499,904.00 เฉพาะเจาะจง จ้าง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 499,904.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด

 - 499,904.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3500001629

23 จ้างผู้ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์แม่ข่าย / โครงการจัดจ้างดูแลบ ารุงรักษา

อุปกรณ์แม่ข่าย เครือข่ายข้อมูลส่ือสารและระบบงานของธพส

     2,100,000.00      2,084,039.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 2,084,039.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด

 - 2,084,039.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3500001627

24 MA Server และอุปกรณ์ท่ีหมดอายุ / จัดจ้างดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่

ข่ายและโอนย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของ ธพส. 

(Consolidate Server 1)

       800,000.00        780,000.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 780,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด

 - 780,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3500001628

25 เคร่ืองแบบปฏิบัติงานพนักงาน ธพส. /  จัดซ้ืออินทรธนูและเข็มขัด

ส าหรับเคร่ืองแบบปฏิบัติงาน

         57,973.00          57,973.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

บจก.บริษัท ท าดีจริง จ ากัด บจก.บริษัท ท าดีจริง 

จ ากัด - 57,972.60

บริษัท ท าดีจริง - 57,972.60 เสนอราคาเป็นตามท่ี

ก าหนด

3100001780

26 โครงการใหม่ / จ้างจัดท าป้ายป๊อบอัพพร้อมสต๊ิกเกอร์กันน้ า ส าหรับ

ติดต้ังหน้าทางเข้าอุโมงค์พ่นยาฆ่าเช้ือ

         28,499.99                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

หจก.เอส.เจ.แอร์คอน 

แอนด์ อีเล็คทริคเซอร์วิส

หจก.เอส.เจ.แอร์คอน

 แอนด์ อีเล็คทริค

เซอร์วิส - 28,499.99

หจก.เอส.เจ.กรุ๊ป(2018) - 

28,499.99

กรณีเร่งด่วนไม่

คาดหมาย

9900000577



27 งานปรับปรุง BAS เพ่ือบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ / จัดซ้ือพร้อม

ติดต้ังระบบควบคุมอาคารอัติโนมัติ (  BAS) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00        999,915.00 คัดเลือก ซ้ือ บริษัทบิวด้ิง แอดวานซด์    

       โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัทบิวด้ิง แอด

วานซด์           

โซลูช่ัน จ ากัด - 

949,090.00

บริษัท บิวด้ิง แอดวานซด์

โซลูช่ัน จ ากัด - 949,090.00

ชนะการคัดเลือก

28 งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) เพ่ือบริหาร

จัดการศูนย์ราชการฯ / จ้างปรับปรุงระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ (Fire 

Alarm) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00        855,625.50 คัดเลือก จ้าง บริษัทอินทีเกรท ซีเคียวริต้ี  

     อะคิเทค จ ากัด

บริษัทอินทีเกรท ซี

เคียวริต้ี       อะคิเทค

 จ ากัด - 829,956.74

บริษัท อินทีเกรท ซีเคียวริต้ี 

อะคิเทค จ ากัด - 829,956.74

ชนะการคัดเลือก

29 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ / จัดซ้ือรถบรรทุกเก็บขยะภายใน  ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o

     1,800,000.00      1,786,900.00 คัดเลือก >1 แสน ซ้ือ บจก.จีเอ็มซี เอ็นจีเนียร่ิง บจก.จีเอ็มซี เอ็นจี

เนียร่ิง - 1,777,000.00

บริษัท จีเอ็มซีเอ็นจีเนียร่ิง 

จ ากัด - 1,777,000.00

ชนะการคัดเลือก

30 งานจัดซ้ือพร้อมเปล่ียนมอเตอร์และ Bearing Blower เคร่ืองจ่าย

อากาศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวามคม ๒๕๕๐

 / งานจัดซ้ือพร้อมเปล่ียนมอเตอร์ และ Bearing Blower เคร่ืองจ่าย

อากาศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,500,000.00      1,490,572.06 คัดเลือก ซ้ือ บริษัทแอร์โค จ ากัด บริษัทแอร์โค จ ากัด - 

1,487,300.00

บริษัท แอร์โค จ ากัด - 

1,487,300.00

ชนะการคัดเลือก

31 แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือแฟ้มแขวนเพ่ือใช้

เก็บประวัติพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

           1,284.00                    -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 

1,284.00

อาทรพาณิชย์ - 1,284.00 เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3100001781

32 งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้

โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัย กับสถานท่ีท างาน และศูนย์บริการ

ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

       200,000.00        200,000.00 เฉพาะเจาะจง-ท่ี

ปรึกษา

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจ การคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ 

การคลัง - 200,000.00

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง - 

200,000.00

เกณท์คุณภาพ 3400001414

33 งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้

โครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัย กับสถานท่ีท างาน และศูนย์บริการ

ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

       200,000.00        200,000.00 เฉพาะเจาะจง-ท่ี

ปรึกษา

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจ การคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ 

การคลัง - 200,000.00

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง - 

200,000.00

คุณภาพเป็นไปตามท่ี

ก าหนด

3500001626

34 ซ้ือพร้อมเปล่ียนอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control 

System) ศูนย์ราชการฯ / จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมการเข้า - 

ออก (Access Control System)  อาคารรัฐประศาสนภักดี และ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00      1,000,000.00 คัดเลือก ซ้ือ บจก.รักษาความปลอดภัย 

ไทยซีคอม

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย ไทยซีคอม -

 790,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

ไทยซีคอม จ ากัด - 

790,000.00

ชนะการคัดเลือก



35 งานตกแต่งสถาปัตย์และส่ิงแวดล้อมในห้องน้ า / งานจ้างตกแต่งส

ถาปัตย์และส่ิงแวดล้อมห้องน้ า Core W1,S3 อาคารรัฐศาสนภักดี ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00        999,836.34 คัดเลือก จ้าง บจก.เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง

บจก.เอส-เพาเวอร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 

935,000.00

บริษัท เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด - 935,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3400001415

36 โครงการใหม่ / จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองถ่านอัลคาไลน์และเทปกาวส าหรับ

ติดต้ัง เคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์และเคร่ืองวัดอุณหภูมิ ใช้ภายในศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

       143,882.90        144,000.00 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ - 143,882.90 กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000579

37 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟขนาดใหญ่(UPS) / งานจัดซ้ือพร้อม

ติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟขนาดใหญ่ (Uninterruptible Power Supply :

 UPS) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00        963,000.00 คัดเลือก ซ้ือ บจก.โคไล้ท์ บจก.โคไล้ท์ - 

957,650.00

บริษัท โคไล้ท์ จ ากัด - 

957,650.00

ชนะการคัดเลือก

38 โครงการใหม่ / จัดซ้ือแจกันดอกไม้สดเพ่ือแสดงความขอบคุณ นาย

ธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส .

           1,500.00                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

ร้านดอกไม้ Flowers of 

ParadiseParadise - 

1,500.00

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000578

39 โครงการใหม่ / จ้างออกแบบศูนย์กระจายสินค้าเพ่ือการประมง และ

การเกษตร  ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

     1,600,000.00      1,600,000.00 คัดเลือก-ออกแบบ

ก่อสร้าง

บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จ ากัด - 

1,600,000.00

ชนะการคัดเลือก

40 โครงการใหม่ / จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ือส าหรับอุโมงค์พ่นน้ ายา        401,250.00                    -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ราชาโยค จ ากัด - 

401,250.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

41 จ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายใน / จัดจ้างผู้ให้บริการดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์ (IT Support)

       600,000.00        599,000.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 599,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด

 - 599,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด มี

ความเช่ียวชาญใน

งานดังกล่าว

42 งานรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

  120,000,000.00  115,496,700.00 ประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป-eBidding จ้าง

นายพงษ์เพชร โสดช่ืน - 

120,000,000.00

เสนอราคาต่ าสุด

43 งานเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟท์ อาคาร AM/BM/AG / จัดซ้ือพร้อมเปล่ียน

อุปกรณ์ ระบบลิฟต์และบันไดเล่ือน อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร

ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารจอดรถยนต์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

   10,000,000.00      9,933,024.00 เฉพาะเจาะจง ซ้ือ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด - 9,933,024.00

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด - 

9,933,024.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด เป็น

ผู้ผลิตหรือตัวแทน

จ าหน่ายของระบบ

โดยตรง


