
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง

(บำท)
วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1
แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือกระดาษ A4 เพ่ือใช้
ในส านักงาน ธพส. คร้ังท่ี 1/2563           90,522.00                 -   

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 
90,522.00

อาทรพาณิชย์ - 
90,522.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000642

2

ปรับปรุงระบบลิฟท์/บันไดเล่ือน / ขออนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง
ระบบตรวจสอบและจัดการลิฟต์/บันไดเล่ือน อาคารศาลปกครอง         500,000.00     491,477.75 ตกลงราคา ซ้ือ

บริษัทโคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัทโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 491,477.75

บริษัท โคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 
491,477.75

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000643

3

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
อลูมิเนียมเทป งานระบบปรับอากาศ           83,000.00                 -   

ตกลงราคา <= 1 แสน
 ซ้ือ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดออลมัลติเทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ออลมัลติเทค - 

82,925.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ออลมัลติเทค - 

82,925.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3100001764

4

โครงการใหม่ / จัดจ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถ ช้ัน1 ทิศเหนือ อาคาราชบุรี
ดิเรกฤทธ์ิ         500,000.00     490,313.59 ตกลงราคา จ้าง

บจก.เกรทออลคอนซัลแตนท์ บจก.เกรทออลคอนซัล
แตนท์ - 490,313.59

บริษัท เกรท ออล 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

 - 485,000.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3400001391

5

แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือมอเตอร์ระบบปรับ
อากาศ เร่งด่วน เพ่ือเปล่ียนทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน         457,200.00     439,502.50 ตกลงราคา จ้าง

บริษัทก้าวแรกบิสซิเนส จ ากัด บริษัทก้าวแรกบิสซิเนส
 จ ากัด - 439,502.50

บริษัท ก้าวแรกบิส
ซิเนส จ ากัด - 
439,502.50

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3100001765

6

ค่าบ ารุงรักษาห้อง Data Center ประจ าเดือน ต.ค 2562 - ม.ค 2563 / จัด
จ้างบ ารุงรักษาห้อง Data Center ประจ าเดือน ต.ค 2562 -ม.ค 2563         130,000.00                 -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ไซท์ เพรพ
พาเรช่ัน แมเนจเมนท์
จ ากัด - 128,400.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย

9900000520

7

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จ้างบริหารส่ือมวลชน ปี 2563

      2,000,000.00   1,976,018.22 คัดเลือก >1 แสน จ้าง

บจก.โซกู๊ด คอนซัลต้ิง บจก.โซกู๊ด คอนซัลต้ิง -
 1,960,000.00

บริษัท โซกู๊ด คอน
ซัลต้ิง จ ากัด - 
1,960,000.00

ชนะการคัดเลือก

Z0-1-04-0011-63

8
โครงการใหม่ / พิธีบวงสรวงในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนขยาย
ศูนย์ราชการฯ โซน C             2,075.00         2,075.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

กนกสังฆภัณฑ์ (เมือง
ทองธานี) - 2,041.64

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
9900000526

9

โครงการใหม่ / พิธีบวงสรวงในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนขยาย
ศูนย์ราชการฯ โซน C             2,075.00         2,075.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท สรรพสินค้า
เซ็นทรัล จ ากัด สาขา

แจ้งวัฒนะ - 2,041.64

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไว้ก่อน 9900000525

10

ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมตู้เอกสารห้องช่าง 
ธพส. อาคาร BC             7,110.15         7,110.15

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

บจก.สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป บจก.สุนทรประสิทธ์ิ 
กรุ๊ป - 6,981.75

บริษัท สุนทรประสิทธ์ิ
 กรุ๊ป จ ากัด - 

6,981.75

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3100001767

11

งานจัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน 40 หน่วยงาน / ขออนุมัติจัดจ้างบ
ริการห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ

          32,000.00       32,000.00
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน จ้าง

บริษัทบจก. โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา (มหาชน)

บริษัทบจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา 

(มหาชน) - 32,000.00

บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จ ากัด

 (มหาชน) - 
32,000.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด

3400001392

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน มีนำคม 2563



12
การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ๑๖ รายการ           95,465.40       95,465.40

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

บจก.เรฟเซนส์ บจก.เรฟเซนส์ - 
95,465.40

บริษัท เรฟเซนส์ 
จ ากัด - 95,465.40

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000645

13

โครงการรถโดยสารไฟฟ้า/รถโดยสารภายในศูนย์ราชการ / จัดซ้ือยางรถ
โดยสารไฟฟ้า           61,632.00                 -   

ตกลงราคา <= 1 แสน
 ซ้ือ

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 46,395.20

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง

 - 46,395.20

ชนะการเสนอราคา

3100001768

14

งานมาตรฐานอาคารด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม / จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการประชุม ตามโครงการ Green Meeting           81,051.43       81,051.43

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

บจก.สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป บจก.สุนทรประสิทธ์ิ 
กรุ๊ป - 81,000.00

บริษัท สุนทรประสิทธ์ิ
 กรุ๊ป จ ากัด - 
80,999.88

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000646

15

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ
ส้ินเปลืองไส้กรองป๊ัมสูบน้ าเคลือนท่ี           24,985.00       24,984.50

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 24,984.50

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง

 - 24,984.50

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3100001769

16
แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือซองจดหมาย แฟ้มฟ้า
 และนามบัตร           25,412.50                 -   

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์ บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์ - 
24,342.50

บริษัท ซุปเปอร์พร้ินท์
 จ ากัด - 24,342.50

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000647

17

โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดซ้ือของส าหรับใช้ในกิจกรรม
ออมบุญ "วันมาฆบูชาปี 2563"  8830                 -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท เอก-ชัย ดีสท
ริบิวช่ันซิสเทม จ ากัด

 - 8,306.28

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย

9900000528

18
โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดซ้ือของส าหรับใช้ในกิจกรรม
ออมบุญ "วันมาฆบูชาปี 2563"             8,830.00                 -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

แสงฟ้า - 8,306.28 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
9900000529

19

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือไส้
กรองน้ า           29,673.00       29,660.40

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 22,301.80

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง

 - 22,301.80

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000648

20

โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดจ้างเช่าเวทีและพรม ขนาด 
3.6x2.4x0.2 ม. กิจกรรมพัฒนาชุมชน : วันส่ิงแวดล้อมโลก เคหะชุมชนหลักส่ี           10,000.00                 -   

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน เช่า

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด จ ากัด บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ 
แอด จ ากัด - 6,955.00

บริษัท ครีเอทีฟ 
พอยท์ แอด จ ากัด - 

6,955.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3400001393

21

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จ้างปรับปรุงวีดิทัศน์ของ ธพส.

        120,000.00     118,770.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จ้าง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด จ ากัด บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ 
แอด จ ากัด - 
118,770.00

บริษัท ครีเอทีฟ 
พอยท์ แอด จ ากัด - 

118,770.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3400001395

22
ค่าบัตรพนักงาน / จัดซ้ือบัตรพนักงาน,สายคล้องคอและซองใส่บัตรพนักงาน
 ธพส. ประจ าปี 2563           24,984.50                 -   

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

บริษัทธิงค์พอส จ ากัด บริษัทธิงค์พอส จ ากัด -
 24,984.50

บริษัท ธิงค์พอส 
จ ากัด - 24,984.50

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000649

23

งานซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองตรวจส่ิงของแบบใช้รังสีเอ็กซ์ / จัดซ้ือพร้อม
เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองตรวจส่ิงของแบบใช้รังสีเอ็กซ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
และ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐

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

 1 แสน ซ้ือ

บริษัทวิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี    ซีส
เต็ม จ ากัด

บริษัทวิช่ัน แอนด์ ซี
เคียวริต้ี    ซีสเต็ม 

จ ากัด - 1,769,780.00

บริษัท วิช่ัน แอนด์ ซี
เคียวริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด

 - 1,769,780.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด

24

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
แผ่นอะคริลิคส าหรับเคร่ืองดูดควัน         149,000.00     148,730.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 
แสน ซ้ือ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดออลมัลติเทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ออลมัลติเทค - 
148,730.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ออลมัลติเทค - 
148,730.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000650



25

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ
ส้ินเปลืองงานสถาปัตยกรรม         130,000.00     128,196.70 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรดด้ิง บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 102,399.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 

102,399.00

เสนอราคาถูกท่ีสุดและ
เป็นไปตามท่ีก าหนด 3100001770

26
แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือวัสดุส านักงานคร้ังท่ี 
1/2563           52,843.44                 -   

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 
52,841.42

อาทรพาณิชย์ - 
52,841.42

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3100001771

27
ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / ซ้ือวัสดุอุปกร์ส้ินเปลือง เพ่ือประกอบท าป้าย,อุ
กรณ์อ่ืนๆ พร้อมติดต้ัง ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ           15,461.50                 -   

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 
15,461.50

อาทรพาณิชย์ - 
15,461.50

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3200000651

28

แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือถังน้ ามันเปล่าส าหรับ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ธพส.           25,466.00                 -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท สมศักด์ิ 
ปิโตรเลียม โปรดักท์ 
จ ากัด - 25,466.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000531

29

MA Server และอุปกรณ์ท่ีหมดอายุ / จัดจ้างโครงการดูแลบ ารุงรักษาและ
ต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบ Cyber Security System

          90,000.00       79,000.00
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน จ้าง

บจก.คริสตัล อินฟรา บจก.คริสตัล อินฟรา - 
79,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟ
รา จ ากัด - 79,000.00

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม 
ซ่ึงมีความเช่ียวชาญใน
งาน และเสนอราคา

เป็นไปตามข้อก าหนด

3400001397

30
โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดจ้างผลิต Backdrop พร้อม
โครง กิจกรรมพัฒนาชุมชน : วันส่ิงแวดล้อมโลก เคหะชุมชนหลักส่ี           30,000.00                 -   

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน จ้าง

บจก.เคทีดี เทรดด้ิง บจก.เคทีดี เทรดด้ิง - 
21,560.50

บริษัท เคทีดี เทรดด้ิง
 จ ากัด - 21,560.50

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3100001772

31

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมชุดมอเตอร์เวนของเคร่ืองท าน้ าเย็น
ขนาด ๕๐๐ ตันความเย็น อาคาร NCC

          37,450.00       37,450.00
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน จ้าง

บจก.วี เอ อาร์ เอส บจก.วี เอ อาร์ เอส - 
37,450.00

บริษัท วีเออาร์เอส 
จ ากัด - 37,450.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3400001396

32
โครงการใหม่ / จ้างเหมาท าความสะอาด อบน้ ายาฆ่าเช้ือขนาดพ้ืนท่ี 17,536
 ตรม.ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิและอาคารรัฐประศาสนภักดี         187,635.20     187,635.20

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 
187,635.20

บริษัท ราชาโยค 
จ ากัด - 187,635.20

 ้เร่งด่วนโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000532

33

MA Server และอุปกรณ์ท่ีหมดอายุ / งานเช่าใช้บริการ Storage ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           60,000.00       59,920.00

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน เช่า

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี -
 59,920.00

บริษัท ดีเน็ต 
เทคโนโลยี จ ากัด - 

59,920.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3400001394

34

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / งานจ้างเหมาบริการ นายชัยยา ปัญญาราช ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

          45,000.00       45,000.00
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน จ้าง

นายชัยยา ปัญญาราช นายชัยยา ปัญญาราช -
 45,000.00

นายชัยยา ปัญญาราช
 - 45,000.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3400001398

35

โครงการใหม่ / จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีเช่าห้องเลขท่ี AM-1-006 และ AM-1-007
 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการฯ

        350,000.00     349,760.84
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จ้าง

บจก.วรรณ สาทร บจก.วรรณ สาทร - 
349,760.84

บริษัท บริษัท วรรณ 
สาทร จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) - 
349,760.84

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด

3400001399

36

ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายไวนิลส าหรับประชาสัมพันธ์

            5,300.00         5,300.00
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซ้ือ

หจก.เอส.เจ.แอร์คอน แอนด์ อี
เล็คทริคเซอร์วิส

หจก.เอส.เจ.แอร์คอน 
แอนด์ อีเล็คทริค

เซอร์วิส - 5,285.80

หจก. เอส.เจ.แอร์
คอน แอนด์ อี

เล็คทริคเซอร์วิส - 
5,285.80

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด

3100001773



37

งานจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / ขออนุมัติจัดจ้างงานจ้างดูแล
บ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

      1,350,000.00   1,350,000.00
เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป) >

 1 แสน จ้าง

บริษัทวิช่ัน แอนด์ ซีเคียวริต้ี    ซีส
เต็ม จ ากัด

บริษัทวิช่ัน แอนด์ ซี
เคียวริต้ี    ซีสเต็ม 

จ ากัด - 1,338,570.00

บริษัท วิช่ัน แอนด์ ซี
เคียวริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด

 - 1,338,570.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด

Z0-1-04-0015-63

38
โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมศึกษาดู
งานเคหะชุมชนหลักส่ี             2,700.00                 -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

สยาม อินดีไซน์ - 
2,700.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000534

39

โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จ้างจัดท านิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

          40,000.00                 -   
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน จ้าง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด จ ากัด บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ 
แอด จ ากัด - 37,450.00

บริษัท ครีเอทีฟ 
พอยท์ แอด จ ากัด - 

37,450.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 3400001400

40

โครงการใหม่ / จ้างจัดท าป้ายไวนิล จุดคัดกรองโควิด-19

          16,692.00                 -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

หจก. เอส.เจ.แอร์
คอน แอนด์ อี

เล็คทริคเซอร์วิส - 
16,692.00

กรณ๊เร่งด่วนโดยไม่ได้
คาดหมาย

9900000539

41

โครงการใหม่ / จัดซ้ือเคร่ืองจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติและน้ ายาแอลกอฮอล์

          65,655.20                 -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัทศารายา                      
อินเตอร์เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

บริษัทศารายา           
           อินเตอร์เนช่ัน
แนล (ไทยแลนด์) จ ากัด

 - 65,655.20

บริษัท ศารายา
อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด - 
65,655.20

 ้เร่งด่วนโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน

9900000535

42
โครงการใหม่ / จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด

          15,900.00                 -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

นาย อนุชิต ฉ่ ามะณี -
 15,900.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000537

43

โครงการใหม่ / จัดซ้ือถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์

            6,300.00                 -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ณฐอิทธ์ิ คอม
เมอร์เชียล จ ากัด - 

6,300.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000536

44
โครงการใหม่ / จัดซ้ือผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ช้ัน

            3,000.00                 -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

องค์การเภสัชกรรม -
 3,000.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000538

45

จ้างบ ารุงรักษาระบบ RFID / จ้างบ ารุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการ
ทะเบียนทรัพย์สิน (RFID) ประจ าปี 2563

        720,000.00     545,700.00
เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป) >

 1 แสน จ้าง

บจก.เอ็มเทค โซลูช่ัน แอนด์ 
เซอร์วิส

บจก.เอ็มเทค โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิส - 

545,700.00

บริษัท เอ็มเทค 
โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด - 
545,700.00

เสนอราคาเป็นไปตาม
ข้อก าหนด

Z0-1-04-0016-63


