
ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

จัดจางที่ปรึกษาดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป 2565

 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด / โครงการจัดจางฝกอบรมดาน

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป ๒๕๖๕  บริษัท ธนารักษ

พัฒนาสินทรัพย จํากัด

500,000.00        500,000.00       
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
น.ส.เอมอร รุจิภัทรมงคล

น.ส.เอมอร รุจิภัทร

มงคล - 450,000.00

น.ส. เอมอร รุจิภัทรมงคล -

 450,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001797

2

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง / จัดซื้อจุลินทรียบําบัดชนิดพิเศษแบบเม็ด

150,000.00        121,980.00       
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน ซื้อ

บจก.เอวัน พลัส พรีเมี่ยม (ประเทศ

ไทย)

บจก.เอวัน พลัส พรี

เมี่ยม (ประเทศไทย) -

 120,910.00

บริษัท เอวัน พลัส พรีเมี่ยม 

(ประเทศไทย) จํากัด - 

120,910.00

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข
3200000769

3

ปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟาและแจงเตือนความผิดปกติภายในหอง Data

 Center / จางโครงการปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟาและระบบแจงเตือน

ความผิดปกติภายในหอง Data Center  (Data Center Power 

Management)

3,000,000.00      2,999,830.60     คัดเลือก >1 แสน จาง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 2,981,500.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 2,981,500.00
เสนอราคาต่ําที่สุด 3500001924

4

งานสูบลางทําความสะอาดบอเกรอะและกําจัดไขมัน ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / การจางบริการทําความ

สะอาดบอดักไขมัน บอเกรอะและบอบําบัด อาคารบําบัดน้ําเสีย ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
850,000.00        815,000.00       คัดเลือก จาง บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด เซอรวิส

บจก.ดี แคร โปรดักส 

แอนด เซอรวิส - 

791,800.00

บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด

 เซอรวิส - 791,800.00

เสนอราคาเปนไป

ตามกําหนด
3400001838

5

โครงการพัฒนาชองทางการประชาสัมพันธโครงการพัฒนาโครงการลงทุน

ใหม / จางปรับรูปลักษณและเพิ่มยอดผูติดตามเฟซบุกใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายรวมถึงการเผยแพรขาวสารโครงการพัฒนาโครงการลงทุน

ใหมในเพจศูนยราชการฯ

1,200,000.00      1,150,000.00     
ประกาศเชิญชวน

ทั่วไป-eBidding จาง
บจก.บีเอทีฟ

บจก.บีเอทีฟ - 

524,300.00

บริษัท บีเอทีฟ จํากัด - 

524,300.00

6

งานประจํา / จางจัดทํานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565
40,000.00          38,734.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บริษัทครีเอทีฟ พอยท แอด จํากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท

 แอด จํากัด - 

38,734.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท แอด

 จํากัด - 38,734.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001798

7

งานประจํา / จางจัดทํานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2565
40,000.00          38,734.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บริษัทครีเอทีฟ พอยท แอด จํากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท

 แอด จํากัด - 

38,734.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท แอด

 จํากัด - 38,734.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001800

8

งานประจํา / จางจัดทํานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 40,000.00          39,055.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บริษัทครีเอทีฟ พอยท แอด จํากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท

 แอด จํากัด - 

39,055.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท แอด

 จํากัด - 39,055.00

เสนอราคา

เปนไปปตามที่

กําหนด

3400001801

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

9

งานประจํา / จางจัดทํานิทรรศการวันพอแหงชาติ ประจําป 2565

40,000.00          38,520.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บริษัทครีเอทีฟ พอยท แอด จํากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท

 แอด จํากัด - 

38,520.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท แอด

 จํากัด - 38,520.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001802

10 คาใชจายปองกันการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / ขออนุมัติ

จัดจางทําสติ๊กเกอรติดพื้นเวนระยะหางและหามรับประทางอาหาร 49,680.00          49,674.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ
หางหุนสวนจํากัดไซน เวิลด

หางหุนสวนจํากัดไซน 

เวิลด - 49,671.54
หจก.ไซน เวิลด - 49,671.54

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001805

11 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (น.ส.

เนตรธิดา ฝนเมฆ)

87,075.00          87,075.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
น.ส.เนตรธิดา ฝนเมฆ

น.ส.เนตรธิดา ฝนเมฆ

 - 87,075.00

น.ส.เนตรธิดา ฝนเมฆ - 

87,075.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001829

12 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม 

(นายกมลเทพ ขุนทอง)

87,075.00          87,075.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
นายกมลเทพ ขุนทอง

นายกมลเทพ ขุนทอง

 - 87,075.00

นายกมลเทพ ขุนทอง - 

87,075.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001830

13 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

เกียรติสยาม เขื่อนแกว)

87,075.00          87,075.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
นายเกียรติสยาม เขื่อนแกว

นายเกียรติสยาม 

เขื่อนแกว - 87,075.00

นายเกียรติสยาม เขื่อนแกว

 - 87,075.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001825

14 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

ชัยยา ปญญาราช)

80,625.00          80,625.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
นายชัยยา ปญญาราช

นายชัยยา ปญญาราช

 - 80,625.00

นายชัยยา ปญญาราช - 

80,625.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001833

15 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

พจนปรีชา ศรีโนนทอง)

87,075.00          87,075.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
นายพจนปรีชา ศรีโนนทอง

นายพจนปรีชา ศรี

โนนทอง - 87,075.00

นายพจนปรีชา ศรีโนนทอง -

 87,075.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001831

16 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

พันธวิศ รองพืช)

87,075.00          87,075.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
นายพันธวิศ รองพืช

นายพันธวิศ รองพืช -

 87,075.00

นายพันธวิศ รองพืช - 

87,075.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001826



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

17 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

วิรทร พิมพแกว)

87,075.00          87,075.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
นายวิรทร พิมพแกว

นายวิรทร พิมพแกว -

 87,075.00

นายวิรทร พิมพแกว - 

87,075.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001828

18 จางบริการเพื่อพัฒนาองคกรดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา

 ประจําป 2565 ภายใตระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ระบบใหม (ระบบ SE-AM) / จางบริการเพื่อพัฒนาองคกรดานการ

มุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา ประจําป 2565 ภายใตระบบ

ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบใหม (ระบบ SE-AM)

2,000,000.00      2,000,000.00     คัดเลือก >1 แสน จาง หสม.วิซ อินไซด เซ็นเตอร
หสม.วิซ อินไซด เซ็น

เตอร - 2,000,000.00

หางหุนสวนสามัญ วิซ 

อินไซด เซ็นเตอร - 

2,000,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
DAD-1-04-0045-65

19 งานประจําป 2565 / จัดซื้อ Label Tag RFID ใชสําหรับติดอุปกรณใน

สํานักงาน ธพส. 21,400.00          -                  
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ
บจก.สมารท ไอเดนทิฟาย จํากัด

บจก.สมารท ไอเดนทิ

ฟาย จํากัด - 

21,400.00

บริษัท สมารท ไอเดนทิฟาย

 จํากัด - 21,400.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001804

20
งานประจําป 2565 / จัดซื้อเครื่องคิดเลข 14 หลัก เพื่อใชในฝายการเงิน

 จํานวน 3 เครื่อง          11,812.80                    -   
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ
บจก.พรทวี โอเอ

บจก.พรทวี โอเอ - 

9,150.01

บริษัท พรทวี โอเอ จํากัด - 

9,150.01

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3400001803

21

โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและตออายุฮารดแวร Web 

Application Firewall / โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและ

ตออายุฮารดแวร Web Application Firewall
     1,400,000.00      1,350,000.00 

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 1,347,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 1,347,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3400001814

22 จัดจางผูใหบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร (IT Support) / จางผูใหบริการดูแล

ระบบคอมพิวเตอร (IT Support)

           600,000.00           599,000.00 เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1

 แสน จาง
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

599,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จํากัด -

 599,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

3400001811

23

จางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณแมขาย เครือขายขอมูลสื่อสารและระบบงานของ ธพส. 

(IT Network) / จางดูแล และบํารุงรักษาอุปกรณแมขาย เครือขายขอมูลสื่อสาร

และระบบงาน ของ ธพส. (IT Network)
         2,100,000.00         2,000,000.00 

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1

 แสน จาง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

2,000,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จํากัด -

 2,000,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3400001810

24
จางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและตออายุซอฟตแวร Private Cloud 1 / จางดูแล

บํารุงรักษาและตออายุซอฟตแวร Private Cloud 1
           850,000.00           842,360.00 

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1

 แสน จาง
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

840,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จํากัด -

 840,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001812

25

จางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและตออายุซอฟตแวร Monitoring Analyzation / 

จางดูแลบํารุงรักษาและตออายุซอฟตแวร Monitoring Analyzation            850,000.00           841,152.94 

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1

 แสน จาง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

840,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จํากัด -

 840,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3400001809

26
จางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและตออายุซอฟตแวรระบบ Server Management / 

จางดูแลบํารุงรักษาและตออายุซอฟตแวรระบบ Server Management            950,000.00           931,660.88 
เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1

 แสน จาง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

930,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จํากัด -

 930,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3400001813



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

27

จางดูแลบริการตรวจและจัดทํารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงรุก 

(System Inspection) / จางบํารุงรักษาระบบตรวจสอบระบบ System 

Inspection
           650,000.00           650,000.00 

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป) > 1

 แสน จาง บจก.คริสตัล อินฟรา

บจก.คริสตัล อินฟรา - 

650,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟรา จํากัด - 

650,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3400001808

28
โครงการจางเหมาบริการตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงาน / ขออนุมัติจัดซื้ออินทรธนู

เครื่องแบบปฏิบัติงาน ประจําป 2565
             37,150.40             37,150.40 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซื้อ
บจก.บริษัท ทําดีจริง จํากัด

บจก.บริษัท ทําดีจริง 

จํากัด - 37,150.40

บริษัท ทําดีจริง จํากัด - 

37,150.40

เสนอรเปนไปตามที่

กําหนดาคา
3400001807

29

แผนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ประจําป 2565 / จัดจาง

หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสรางผลลัพธและความสัมพันธที่ดี            150,000.00           123,264.00 

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง บจก.เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร

บจก.เอสอีเอเชีย ลี

ดาเวชั่น เซ็นเตอร - 

123,264.00

บจก.เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็น

เตอร - 123,264.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3400001799

30

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

 ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (น.ส.กนกพร มีชัย)            109,830.60           109,830.60 

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
น.ส.กนกพร มีชัย

น.ส.กนกพร มีชัย - 

109,830.60

น.ส.กนกพร มีชัย - 109,830.60 เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001822

31

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

 ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (น.ส.กอบกุล ใจแข็ง)            107,334.45           107,334.45 

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
น.ส.กอบกุล ใจแข็ง

น.ส.กอบกุล ใจแข็ง - 

107,334.45

น.ส.กอบกุล ใจแข็ง - 

107,334.45

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001824

32
โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

 ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ ศูนย

ประชมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ เชียงใหม (น ส กานตรัตน จิรากิตติรัตน)

           148,782.15           148,782.15 
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง น.ส.กานตรัตน จิรากิตติรัตน
น.ส.กานตรัตน จิรากิตติ

รัตน - 148,782.15

น.ส.กานตรัตน จิรากิตติรัตน - 

148,782.15

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 3400001815

33 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (น.ส.

เดือนเพ็ญ ประจักร)

114,358.50        114,358.50       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
น.ส.เดือนเพ็ญ ประจักร

น.ส.เดือนเพ็ญ ประ

จักร - 114,358.50

น.ส.เดือนเพ็ญ ประจักร - 

114,358.50

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001820

34 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (น.ส.

พิชชานันท นับแสง)

144,892.80        144,892.80       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
น.ส.พิชชานันท นับแสง

น.ส.พิชชานันท นับ

แสง - 144,892.80

น.ส.พิชชานันท นับแสง - 

144,892.80

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001817

35 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (น.ส.

วนัสนันท รองพืช)

115,461.45        115,461.45       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
น.ส.วนัสนันท รองพืช

น.ส.วนัสนันท รองพืช

 - 115,461.45

น.ส.วนัสนันท รองพืช - 

115,461.45

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001819



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

36 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม 

(น.ส.ศรินยา กาละ)

145,415.25        145,415.25       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
น.ส.ศรินยา กาละ

น.ส.ศรินยา กาละ - 

145,415.25

น.ส.ศรินยา กาละ - 

145,415.25

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001816

37 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม 

(นายกฤษณุ ฐีติโภคา)

87,075.00          87,075.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
นายกฤษณุ ฐีติโภคา

นายกฤษณุ ฐีติโภคา -

 87,075.00

นายกฤษณุ ฐีติโภคา - 

87,075.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001827

38 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

เฉลิมวุฒิ ชิดบุรี)

104,490.00        104,490.00       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
นายเฉลิมวุฒิ ชิดบุรี

นายเฉลิมวุฒิ ชิดบุรี -

 104,490.00

นายเฉลิมวุฒิ ชิดบุรี - 

104,490.00

เสนอราคาเปนไป

ตามกําหนด

3400001832

39 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

ทุกทิศ โกมลฐิต)ิ

107,624.70        107,624.70       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
นายทุกทิศ โกมลฐิติ

นายทุกทิศ โกมลฐิติ -

 107,624.70

นายทุกทิศ โกมลฐิติ - 

107,624.70

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001823

40 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

วิริยะ อนันตประดิษฐ)

120,279.60        120,279.60       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
นายวิริยะ อนันตประดิษฐ

นายวิริยะ อนันต

ประดิษฐ - 

120,279.60

นายวิริยะ อนันตประดิษฐ -

 120,279.60

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001818

41 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม (นาย

ศุภกร พัฒกุล)

112,907.25        112,907.25       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
นายศุภกร พัฒกุล

นายศุภกร พัฒกุล - 

112,907.25

นายศุภกร พัฒกุล - 

112,907.25

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001821

42 งานจางปรับปรุงระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / งานจางปรับปรุงระบบ

โทรทัศนวงจรปด (CCTV) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐

500,000.00        495,923.60       

ตกลงราคา จาง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 485,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 485,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

3400001834



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

43 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาบริการ

กําจัดสัตวและแมลงรบกวน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 

จ.เชียงใหม

199,166.65        199,166.65       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง บจก.เพอรเฟค อินนิเซียล (ประเทศ

ไทย)

บจก.เพอรเฟค อิน

นิเซียล (ประเทศไทย)

 - 199,166.65

บริษัท เพอรเฟค อินนิเซียล 

(ประเทศไทย) จํากัด - 

199,166.65

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001835

44 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมา

ใหบริการเครื่องฆาเชื้อกําจัดกลิ่น ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติฯ จ.เชียงใหม

82,390.00          82,390.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บจก.แอดวานซ กรุป เอเซีย จํากัด

บจก.แอดวานซ กรุป 

เอเซีย จํากัด - 

82,390.00

บริษัท แอดวานซ กรุป 

เอเซีย จํากัด - 82,390.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001836

45 จางบํารุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพยสิน (RFID)  /

 จางดูแลและบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพยสิน (RFID)
720,000.00        395,900.00       

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.เอ็มเทค โซลูชั่น แอนด เซอรวิส

บจก.เอ็มเทค โซลูชั่น 

แอนด เซอรวิส - 

395,900.00

บริษัท เอ็มเทค โซลูชั่น 

แอนด เซอรวิส จํากัด - 

395,900.00

เสนอราคาต่ําสุด 3400001840

46 อุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ / งานจัดซื้อกลอง

จายแอลกอฮอล ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐
200,000.00        176,122.00       

ตกลงราคา ซื้อ

บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด เซอรวิส

บจก.ดี แคร โปรดักส 

แอนด เซอรวิส - 

166,492.00

บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด

 เซอรวิส - 166,492.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

3400001837

47 งานประจําป 2565 / การจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใชในฝายกฎหมาย

34,507.50          -                  

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ บมจ.สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล

บมจ.สยามสตีล

อินเตอรเนชั่นแนล - 

34,507.50

บริษัท สยามสตีลอินเตอร

เนชั่นแนลจํากัด(มหาชน) - 

34,507.50

เปนไปตามเงื่อนไข 3300000411

48 โครงการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาทุนมนุษย / จางที่ปรึกษา

ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารทุนมนุษย ป 2565 3,200,000.00      3,050,000.00     

เฉพาะเจาะจง-ที่ปรึกษา

บจก.บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

บจก.บริษัท วินทูเก

เตอร จํากัด - 

3,050,000.00

บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด -

 3,050,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

49 คาใชจายปองกันการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / งานจัดซื้อ

อุปกรณปองกันสวนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 

และอุปกรณตาง ๆ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕  

ธันวาคม ๒๕๕๐

50,000.00          39,178.05         

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ บจก.บิลดิ้งแครเซอรวิสแอนดซัพ

พลาย

บจก.บิลดิ้งแคร

เซอรวิสแอนดซัพ

พลาย - 39,178.05

บจก. บิลดิ้งแคร เซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย - 

39,178.05

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

3400001839

50 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมาดูแล

ปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสปริงเกอร ภายในพื้นที่ศูนยประชุมและ

แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
893,450.00        893,450.00       

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง

บจก.เอิรทสเคป

บจก.เอิรทสเคป - 

893,450.00

บริษัท เอิรทสเคป จํากัด - 

893,450.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001853



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

51 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จางเหมา

ใหบริการรักษาความสะอาด ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
955,000.00        955,000.00       

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.รักษาความปลอดภัย เอส เค 

เอส ฟาซิลิตี้

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย เอส เค เอส

 ฟาซิลิตี้ - 955,000.00

บริษัท เอสเคเอส ฟาซิลิตี้ 

จํากัด - 955,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001852

52 จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน ธพส. / จัดซื้อไมโครโฟนสําหรับหองประชุม

อาคารธนพิพัฒน  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
300,000.00        299,999.11       

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน ซื้อ
บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

บมจ.แพลนเน็ต คอม

มิวนิเคชั่น เอเชีย - 

288,900.00

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิ

เคชั่น เอเชีย จํากัด 

(มหาชน) - 288,900.00

เสนอราคาเปนไป

ตามทีกําหนด

3100001835

53 อุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ / จัดซื้อเครื่องพน

ยาฆาเชื้อ 35,000.00          32,100.00         

ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ บจก.สยาม โกลบอล กรุป

บจก.สยาม โกลบอล 

กรุป - 18,000.00

บริษัท สยาม โกลบอล กรุป

 จํากัด - 18,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

3400001806

54 โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิม

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / จัดจางเชาเครื่อง

ถายเอกสาร ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ จ.เชียงใหม

         10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน เชา
หจก.กัญชพร โอเอ

หจก.กัญชพร โอเอ - 

10,000.00

หางหุนสวนจํากัด กัญชพร 

โอเอ - 10,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3400001850

55 งานจัดซื้ออะไหลพรอมติดตั้งระบบลิฟตและบันไดเลื่อนยี่หอ KONE 

อาคารศาลปกครอง / ขออนุมัติจัดซื้ออะไหลพรอมติดตั้งระบบลิฟตและ

บันไดเลื่อนยี่หอ KONE อาคารศาลปกครอง ประจําป 2565

     3,500,000.00      3,465,783.50 เฉพาะเจาะจง ซื้อ

บริษัทโคเน จํากัด (มหาชน)

บริษัทโคเน จํากัด 

(มหาชน) - 

3,500,000.00

บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

 - 3,500,000.00

56 โครงการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย / จัดซื้อเวชภัณฑและยา เพื่อใชในการปฐมพยาบาลขั้นตน

พนักงานและลูกจาง

           6,185.00           6,185.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ บจก.บริษัทอําพลเภสัชกรรมจํากัด

บจก.บริษัทอําพล

เภสัชกรรมจํากัด - 

6,177.00

บริษัท อําพลเภสัชกรรม 

จํากัด - 6,177.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

3400001841

57 จัดหาอุปกรณสํานักงาน / จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน               870.00              870.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ บจก.เอส.เอส.ฟอรจูน เทรด

บจก.เอส.เอส.ฟอรจูน 

เทรด - 820.00

บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเท

รด จํากัด - 820.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

58 อุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ / จัดซื้อรถเก็บ

เศษอาหารสแตนเลส ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

        200,000.00        198,900.00 ตกลงราคา ซื้อ

บริษัทคลีนเวิลด โปรดักส แอนด   

ซัพพลาย จํากัด

บริษัทคลีนเวิลด โปร

ดักส แอนด   ซัพ

พลาย จํากัด - 

166,920.00

บริษัท คลีนเวิลด โปรดักส 

แอนดซัพพลาย จํากัด - 

166,920.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

3400001842



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2565

59 อุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ / จัดซื้อเครื่อง

ตัดสติ๊เกอร Roland CAMM-1 GS-24

        220,000.00          48,792.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน ซื้อ บจก.ไอ  ที โฟกัส

บจก.ไอ  ที โฟกัส - 

46,800.00

บริษัท ไอ ที โฟกัส จํากัด - 

46,800.00

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข

3300000412

60 จางที่ปรึกษาจัดทําแผนดิจิทัล ตามเกณฑ Enablers (DT Plan 

Consulting) / จางที่ปรึกษาจัดทําแผนดิจิทัล ตามเกณฑ Enablers (DT

 Plan Consulting)

     3,000,000.00      3,050,000.00 คัดเลือก-ที่ปรึกษา

บริษัทสถาพร แอนด ไรค จํากัด

บริษัทสถาพร แอนด 

ไรค จํากัด - 

3,000,000.00

บริษัท สถาพร แอนด ไรค 

จํากัด - 3,000,000.00

ผานเกณฑดาน

คุณภาพ

61 จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญและการ

เปดเผยขอมูล (Big Data and Open Data) / จัดจางที่ปรึกษาจัดทํา

แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญและการเปดเผยขอมูล (Big 

Data and Open Data)

     3,000,000.00      2,998,782.00 เฉพาะเจาะจง-ที่ปรึกษา

บริษัทสถาพร แอนด ไรค จํากัด

บริษัทสถาพร แอนด 

ไรค จํากัด - 

2,995,000.00

บริษัท สถาพร แอนด ไรค 

จํากัด - 2,995,000.00

ผานเกณฑดาน

คุณภาพ

62 จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐาน ISO 27001 สําหรับหอง Data Center

  / จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐาน ISO 27001 สําหรับหอง Data 

Center

    15,000,000.00    15,000,000.00 คัดเลือก-ที่ปรึกษา

บริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล         

เซ็นเตอร จํากัด

บริษัทเอซิส โปร

เฟสชั่นนัล         เซ็น

เตอร จํากัด - 

9,630,000.00

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล

เซ็นเตอร จํากัด - 

9,630,000.00

เสนอราคาต่ําสุด 

และเสนอราคา

เปนไปตาม

ขอกําหนด

3500001934

63 แผนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ประจําป 2565 / จัด

จางหลักสูตรการบริหารโครงการ และเครื่องมือในการจัดการ (Project 

Management and Management Tools) ภายใตโครงการเรียนรู

และพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ประจําป 2565

        200,000.00        160,500.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง

บจก.เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร

บจก.เอสอีเอเชีย ลี

ดาเวชั่น เซ็นเตอร - 

160,500.00

บจก.เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น 

เซ็นเตอร - 160,500.00

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข

3400001843


	Sheet1

