
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ปรับปรุงท่อน ้ำประปำ (ท่อ ABS) / จัดซื อพร้อมติดตั งท่อน ้ำประปำ (ABS)

 อำคำรส้ำนักงำนศำลปกครอง  ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ

 ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐

         3,500,000.00     3,499,962.15 คัดเลือก จ้ำง หจก.พีเอ็นทีอำร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.พีเอ็นทีอำร์ เอ็นจิเนียร่ิง -

 3,398,547.97

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พีเอ็นที

อำร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 

3,398,547.97

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

2 ค่ำใช้จ่ำยก้ำจัดไขมันระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย / ขออนุมัติช้ำระค่ำธรรมเนียม

กำรจัดเก็บไขมัน

             14,000.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน จ้ำง

ส้ำนักงำนเขตหลักส่ี - 

14,000.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000540

3 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื อหลอดไฟ LED              63,665.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท ก้ำวแรกบิสซิเนส 

จ้ำกัด - 63,665.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000541

4 ค่ำบริกำรระบบ e-Learning / จ้ำงพัฒนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

e-Learning Courseware

           350,000.00        347,750.00 เฉพำะเจำะจง(ข) 1-5 

แสน จ้ำง

บจก.ดำต้ำ อีเลิร์นน่ิง บจก.ดำต้ำ อีเลิร์นน่ิง - 

347,750.00

บริษัท ดำต้ำ อีเลิร์นน่ิง 

จ้ำกัด - 347,750.00

เป็นผู้ประกอบกำรรำย

เดิมด้ำเนินกำรต่อเน่ือง

3400001401

5 โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร / จ้ำงซื อของท่ีระลึกเพ่ือใช้ส้ำหรับ

เพ่ิมผู้ติดตำม Facebook : Government Complex ศูนย์รำชกำรฯ แจ้ง

วัฒนะ และผู้โหลดแอพพลิเคช่ัน GovComplex

             50,000.00         44,672.50 เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน ซื อ

บจก.วิลล์พำวเวอร์เทรดดิ ง บจก.วิลล์พำวเวอร์เทรดดิ ง - 

44,110.75

บริษัท วิลล์พำวเวอร์ เท

รดดิ ง จ้ำกัด - 44,110.75

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3200000652

6 โครงกำรใหม่ / จัดท้ำป้ำยไวนิลแจ้งงดจัดกิจกรรมบนลำนอเนกประสงค์ 

อำคำรเอ และอำคำรบี จ้ำนวน 6 ป้ำย

              2,632.20                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน จ้ำง

หจก. เอส.เจ.แอร์คอน 

แอนด์ อีเล็คทริคเซอร์วิส -

 2,632.20

กรณีเร่งด่วนโดยไม่ได้

คำดหมำย

9900000546

7 งำนปรับปรุงห้องเคร่ืองระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร / จัดจ้ำงงำน

ปรับปรุงห้องเคร่ืองงำนวิศวกรรมประกอบอำคำร Core S2 อำคำรรัฐ

ประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550

         1,000,000.00        781,100.00 คัดเลือก จ้ำง บจก.เอพลัส บิวเดอร์ แอนด์ 

แมททีเรียล เซอร์วิส, หจก.พี

เอ็นทีอำร์ เอ็นจิเนียร่ิง, ห้ำง

หุ้นส่วนจ้ำกัดสีวลีกิจ

บจก.เอพลัส บิวเดอร์ แอนด์ 

แมททีเรียล เซอร์วิส - 

610,970.00, หจก.พีเอ็นทีอำร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 664,470.00, 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดสีวลีกิจ - 

592,780.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สีวลีกิจ

 - 592,780.00

ชนะกำรเสนอรำคำ 3400001402

8 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื อตรำยำง 

ประจ้ำเดือน มี.ค. 63

              2,503.80                   -   เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน ซื อ

อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ - 2,503.80 อำทรพำณิชย์ - 2,503.80 เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3200000653

9 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื อนำมบัตรให้กับ

ประธำนกรรมกำร ธพส.

              1,070.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บจก.ซุปเปอร์พริ นท์ บจก.ซุปเปอร์พริ นท์ - 1,070.00 บริษัท ซุปเปอร์พริ นท์ 

จ้ำกัด - 1,070.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000544

10 โครงกำรใหม่ / จัดซื อเจลแอลกอฮฮล์ เร่งด่วนไม่ได้คำดหมำย            454,750.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท เนเชอรัล คอส

เม็คส์ จ้ำกัด - 454,750.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000542

รำยงำนผลจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน เมษำยน 2563



11 โครงกำรใหม่ / จัดซื อน ้ำยำแอลกอฮอล์ โดยเร่งด่วนไม่ได้คำดหมำย            299,600.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท เนเชอรัล คอส

เม็คส์ จ้ำกัด - 299,600.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000543

12 โครงกำรใหม่ / จัดซื อน ้ำยำแอลกอฮอล์เร่งด่วน              10,785.60                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท ศำรำยำอินเตอร์

เนช่ันแนล (ไทยแลนด์) 

จ้ำกัด - 10,785.60

กรณีจ้ำเป็นเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000545

13 โครงกำรใหม่ / ขอจัดซื อเคร่ืองจ่ำยแอลกอฮอล์(ชนิดเจล) อัตโนมัติ            136,960.00        128,000.00 เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท แล็บ-ทรี อินเตอร์

เนช่ันแนล (ประเทศไทย) 

จ้ำกัด - 136,960.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000550

14 MA Server และอุปกรณ์ท่ีหมดอำยุ / จัดจ้ำงบ้ำรุงรักษำและต่ออำยุ

ซอฟต์แวร์ระบบ Data Center แบบคู่ขนำนระบบหลัก (Data Center 

Clustering)

           160,000.00        155,000.00 เฉพำะเจำะจง(ข) 1-5 

แสน จ้ำง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

155,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ำกัด - 155,000.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3400001403

15 โครงกำรด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จ้ำงจัดท้ำนิทรรศกำรเฉลิม

พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เน่ืองในโอกำสเฉลิม

พระชนมพรรษำ 68 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2563

             40,000.00         39,483.00 เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน จ้ำง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด 

จ้ำกัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด 

จ้ำกัด - 38,520.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ 

แอด จ้ำกัด - 38,520.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3400001405

16 โครงกำรด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จ้ำงจัดท้ำนิทรรศกำรวันแม่

แห่งชำติ ประจ้ำปี 2563

             40,000.00         39,590.00 เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน จ้ำง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด 

จ้ำกัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด 

จ้ำกัด - 38,520.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ 

แอด จ้ำกัด - 38,520.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3400001406

17 งำนปรับปรุงภำยในศูนย์รำชกำรฯ / ซื อพร้อมเปล่ียนอุปกรณ์ของเคร่ือง

ท้ำน ้ำเย็น หมำยเลข CH-02 อำคำรส้ำนักงำนศำลปกครอง

           159,595.85        159,595.85 ตกลงรำคำ ซื อ บริษัทแคเรียร์ (ประเทศไทย) 

จ้ำกัด

บริษัทแคเรียร์ (ประเทศไทย) 

จ้ำกัด - 159,595.85

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศ

ไทย) จ้ำกัด - 159,595.85

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3200000654

18 โครงกำรด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จ้ำงจัดท้ำนิทรรศกำรวันพ่อ

แห่งชำติ ประจ้ำปี 2563

             40,000.00                   -   เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน จ้ำง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด 

จ้ำกัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด 

จ้ำกัด - 38,520.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ 

แอด จ้ำกัด - 38,520.00

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด

3400001404

19 ก้ำจัดสัตว์และแมลงรบกวน / จัดจ้ำงเหมำบริกำรก้ำจัดสัตว์และแมลง

รบกวน ระหว่ำงเดือน พ.ค.63 - ธ.ค.63

         1,200,000.00     1,198,400.00 คัดเลือก จ้ำง บจก.ไมโคร เพสท์ แมเนจเม้นท์ บจก.ไมโคร เพสท์ แมเนจเม้นท์

 - 1,112,800.00

บริษัท ไมโคร เพสท์ 

แมเนจเม้นท์จ้ำกัด - 

1,112,800.00

ชนะกำรเสนอรำคำ

20 โครงกำรสนำมกอล์ฟบำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี / งำนจ้ำงบริหำร

จัดกำรสนำมกอล์ฟบำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี

         2,568,000.00     2,568,000.00 เฉพำะเจำะจง(ท่ัวไป) > 1

 แสน จ้ำง

บจก.เกำะล้ำน เรสซิเด้นส์ บจก.เกำะล้ำน เรสซิเด้นส์ - 

2,568,000.00

บริษัท เกำะล้ำน เรสซิ

เด้นส์ จ้ำกัด - 

2,568,000.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

21 งำนปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้ำเย็น และพัดลมระบำยอำกำศ / ขออนุมัติจัดจ้ำง

งำนจ้ำงติดตั งระบบส่งน ้ำเย็นเข้ำสู่อำคำรธนพิพัฒน์

         3,500,000.00     3,360,281.50 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป-

eBidding จ้ำง

บจก.อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียร่ิง

 กรุ๊ป

บจก.อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียร่ิง

 กรุ๊ป - 2,859,896.00

บริษัท อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิ

เนียร่ิง กรุ๊ป จ้ำกัด - 

2,859,896.00

ชนะกำรประกวดรำคำ TP0-1-04-0017-63

22 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร / ขออนุมัติจัดซื อ

วัสดุ/อุปกรณ์สิ นเปลือง กรณีเร่งด่วน

              1,672.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 

จ้ำกัด(สำขำแจ้งวัฒนะ) - 

1,672.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000552



23 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซื อวัสดุ

สิ นเปลือง/อุปกรณ์  กรณีเร่งด่วน

                 267.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 

จ้ำกัด(สำขำแจ้งวัฒนะ) - 

267.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000554

24 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม / จัดซื อวัสดุ/อุปกรณ์

 งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม กรณีเร่งด่วน

              2,140.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท เจ็ท (ไทยแลนด์) 

จ้ำกัด - 2,140.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000553

25 โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร / จ้ำงจัดท้ำกล่องใส่เหรียญ              35,000.00         33,384.00 เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน จ้ำง

บจก.โปรเอคเซล บจก.โปรเอคเซล - 33,384.00 บริษัท โปรเอคเซล จ้ำกัด -

 33,384.00

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด

3100001774

26 กำรบริหำรศูนย์ประชุมนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ

 จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้ำงเปล่ียนพระบรมฉำยำลักษณ์ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

บริเวณทำงเข้ำประตู ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระ

เกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ

              6,500.00           6,500.00 เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน จ้ำง

นำยถนอมศักด์ิ เกติ นำยถนอมศักด์ิ เกติ - 5,885.00 นำย  ไอวิวดีซำยร์ แอนด์ 

มีเดีย ถนอมศักด์ิ เกติ - 

5,885.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3200000657

27 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร / ขอจัดจ้ำงงำน

ซ่อมฉนวนเน่ืองจำกฉนวนหุ้มท่อน ้ำเย็นร่ัวในห้อง DATA CENTER 

ส้ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

             87,133.31                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน จ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พีเอ็นที

อำร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 

87,133.31

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000555

28 โครงกำรปรับปรุงทัศนียภำพ-ไฟประดับ / ขออนุมัติจ้ำงเหมำจัดซื อทรำย

และต้นไม้พร้อมปลูกเพ่ือปรับปรุงทัศนียภำพภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐

             46,000.00                   -   เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน จ้ำง

บจก.เค.เอ็น.พี.ยูทำกะ บจก.เค.เอ็น.พี.ยูทำกะ - 

40,000.88

บริษัท เค.เอ็น.พี.ยูทำกะ 

จ้ำกัด - 40,000.88

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3200000656

29 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซื อวัสดุ

สิ นเปลืองแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

             35,310.00         35,310.00 เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน ซื อ

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดออลมัลติเทค ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดออลมัลติเทค

 - 34,240.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 

ออลมัลติเทค - 34,240.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3200000655

30 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื ออุปกรณ์ส้ำนักงำน              34,721.50                   -   เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน ซื อ

อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ - 34,721.50 อำทรพำณิชย์ - 34,721.50 เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3300000382

31 โครงกำรใหม่ / จัดซื อโครงกำรกล้องตรวจวัดอุณหภูมิและจอแสดงผลภำพ 

เร่งด่วน

           739,905.00  0 เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ำกัด - 739,905.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000556

32 โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management : INNO)

 / จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรทบทวนและพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคล กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรจัดกำรนวัตกรรม ปี 2563

         4,800,000.00     4,800,000.00 เฉพำะเจำะจง-ท่ีปรึกษำ บจก.บริษัท วินทูเกเตอร์ จ้ำกัด บจก.บริษัท วินทูเกเตอร์ จ้ำกัด

 - 4,800,000.00

บริษัท วินทูเกเตอร์ จ้ำกัด

 - 4,800,000.00

มีคุณสมบัติตรงตำม

ขอบเขตงำน และเสนอ

รำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

33 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื อตรำยำงให้รอง

กรรมกำรผู้จัดกำร

                 128.40                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท หลักส่ีบลูพริ นท์ - 

128.40

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000557

34 โครงกำรพัฒนำระบบจองพื นท่ีเช่ำออนไลน์ / จ้ำงพัฒนำระบบจองพื นท่ี

เช่ำออนไลน์

         1,750,000.00     1,682,400.00 ประกำศเชิญชวนท่ัวไป-

eBidding จ้ำง

บจก.ดิ เอกซ์แพนช่ัน บจก.ดิ เอกซ์แพนช่ัน - 

1,123,500.00

บริษัท ดิ เอกซ์แพนช่ัน 

จ้ำกัด - 1,123,500.00

ชนะกำรประกวดรำคำ



35 กำรบริหำรศูนย์ประชุมนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ

 จ.เชียงใหม่ / จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ภำยในพื นท่ีศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษำ

           615,000.00        615,000.00 เฉพำะเจำะจง(ท่ัวไป) > 1

 แสน จ้ำง

บจก.รักษำควำมปลอดภัย อำร์

 จี เอช อินเตอร์เนช่ันแนล

บจก.รักษำควำมปลอดภัย อำร์

 จี เอช อินเตอร์เนช่ันแนล - 

585,000.00

บริษัท อำร์ จี เอชอินเตอร์

เนช่ันแนล จ้ำกัด - 

585,000.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

36 ปรับปรุงระบบภำยในศูนย์รำชกำรฯ / งำนเปล่ียนเช็ควำล์ว ขนำด 6 นิ ว 

มำตรฐำน UL/FM จ้ำนวน ๑๗ ชุดพร้อมอุปกรณ์ประกอบรอบอำคำร AM

 BM และอำคำรประกอบ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ 

ธันวำคม ๒๕๕๐

           621,755.60        621,755.60 คัดเลือก จ้ำง บจก.ชำญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง บจก.ชำญชัย เวิร์ค เอ็นจิเนียร่ิง

 - 515,633.00

บริษัท ชำญชัย เวิร์ค เอ็นจิ

เนียร่ิง จ้ำกัด - 

515,633.00

มีคุณสมบัติเฉพำะตรง

ตำมขอบเขตงำน และ

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

37 ปรับปรุงรำงคัสเตอร์และเปล่ียนถังดักไขมันศูนย์อำหำร / งำนจ้ำงปรับปรุง

รำงระบำยน ้ำและเปล่ียนถังดักไขมันศูนย์อำหำร อำคำรรัฐประศำสนภักดี

และอำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ 

ธันวำคม ๒๕๕๐

         3,000,000.00     2,849,196.00 คัดเลือก จ้ำง หจก.พีเอ็นทีอำร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.พีเอ็นทีอำร์ เอ็นจิเนียร่ิง -

 2,424,988.08

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พีเอ็นที

อำร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 

2,424,988.08

ชนะกำรเสนอรำคำ

38 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซื อ

วัสดุ/อุปกรณ์ งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม กรณีเร่งด่วน

                 693.36                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท บริษัท ที.เอฟ.เอช.

 จ้ำกัด - 693.36

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000558

39 โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร / จัดซื อนกวำยุภักษ์ส้ำหรับติดกล่อง

ใส่เหรียญท่ีระลึก เน่ืองในโอกำสวันขึ นปีใหม่ 2564

              3,000.00           3,000.00 เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

ส้ำนักกษำปณ์ กรมธนำ

รักษ์ กระทรวงกำรคลัง - 

3,000.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000559

40 กำรบริหำรศูนย์ประชุมนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ

 จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้ำงพ่นฆ่ำเชื อโรค ภำยในอำคำร SMEs ชั น ๑ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ

ชนมพรรษำ

             25,000.00         25,000.00 เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน จ้ำง

บจก.รำชำโยค บจก.รำชำโยค - 25,000.00 บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด - 

25,000.00

เร่งด่วนไม่ได้คำดหมำย

ไว้ก่อน

9900000561

41 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซื อ

วัสดุ/อุปกรณ์ งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม กรณีเร่งด่วน

              5,980.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท อะคริลิค ล้ำลูกกำ 

จ้ำกัด - 5,980.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000560

42 งำนปรับปรุงภำยในศูนย์รำชกำรฯ / ขออนุมัติจัดซื อพร้อมเปล่ียนอุปกรณ์

ควบคุมควำมเร็วมอเตอร์ (Variable Speed Drive : VSD) อำคำรศำล

ปกครอง

           269,640.00        269,640.00 ตกลงรำคำ ซื อ บจก.ที.จี.คอนโทรล บจก.ที.จี.คอนโทรล - 

256,158.00

บริษัท ที.จี. คอนโทรล 

จ้ำกัด - 256,158.00

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด

3400001407

43 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดท้ำตรำยำงและ

อุปกรณ์ส้ำนักงำนเร่งด่วน เร่งด่วนไม่ได้คำดหมำย

                 337.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท บีทูเอส จ้ำกัด 

สำขำ แฟช่ันไอส์แลนด์ - 

337.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000562

44 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดท้ำตรำยำงและ

อุปกรณ์ส้ำนักงำนเร่งด่วน เร่งด่วนไม่ได้คำดหมำย

                 337.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

ศิริญจ์ ปริ นติ ง เซอร์วิส

สำขำเทสโก้โลตัสแจ้ง

วัฒนะ ชั น3 - 337.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000563

45 อุปกรณ์ห้องน ้ำ (ฝำรองน่ังอัตโนมัติ / กล่องบรรจุแอลกฮอล์) / จัดซื อฝำ

รองน่ังอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้ำ

           300,000.00        296,925.00 ตกลงรำคำ ซื อ บริษัทคลีนิคสุขภัณฑ์ จ้ำกัด บริษัทคลีนิคสุขภัณฑ์ จ้ำกัด - 

269,999.52

บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ 

จ้ำกัด - 269,999.52

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด

3100001775



46 จ้ำงปรับปรุงช่อง Shaft จ้ำนวน 3 จุด (Core N1, N4, และ S4) อำคำรรัฐ

ประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษำ ๕ ธันวำคม 

๒๕๕o / งำนจ้ำงปรับปรุงช่อง Shaft Core N๑, N๔ และ S๔ อำคำรรัฐ

ประศำสนภักดี (BM)  ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษำ ๕ 

ธันวำคม ๒๕๕o

           500,000.00        492,588.41 ตกลงรำคำ จ้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดสีวลีกิจ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดสีวลีกิจ - 

500,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สีวลีกิจ

 - 471,442.00

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด

3400001408

47 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร / ขอvอนุมัติเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อวัสดุสิ นเปลือง/อุปกรณ์ งำนซ่อมแซมอ่ำงล้ำงหน้ำ กรณี

เร่งด่วน อำคำรศำลปกครอง

                 793.41                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท สยำมซำนิทำรีแวร์

อินดัสทรี จ้ำกัด - 793.41

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

48 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดจ้ำงบริกำรรับ-ส่ง

เอกสำรประจ้ำเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ เร่งด่วน

             37,022.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน จ้ำง

บจก.เอำท์ซอร์สซ่ิงแฟคทอร่ี บจก.เอำท์ซอร์สซ่ิงแฟคทอร่ี - 

37,022.00

บริษัท เอำท์ซอร์สซ่ิง 

แฟคทอร่ีจ้ำกัด - 

37,022.00

กรณีเร่งด่วนไม่คำดหมำย 9900000564

49 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จ้ำงท้ำโครงสร้ำง

นิทรรศกำรดิจิทัล

           460,000.00        449,400.00 เฉพำะเจำะจง(ข) 1-5 

แสน จ้ำง

บจก.วิลล์พำวเวอร์เทรดดิ ง บจก.วิลล์พำวเวอร์เทรดดิ ง - 

449,400.00

บริษัท วิลล์พำวเวอร์ เท

รดดิ ง จ้ำกัด - 449,400.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3400001409

50 เคร่ืองแบบปฏิบัติงำนพนักงำน ธพส. / จ้ำงเหมำตัดเย็บเคร่ืองแบบ

ปฏิบัติงำนส้ำหรับผู้บริหำร และพนักงำน

           435,000.00        318,990.00 เฉพำะเจำะจง(ข) 1-5 

แสน จ้ำง

บจก.เพำเวอร์นำว บจก.เพำเวอร์นำว - 

318,990.00

บริษัท เพำเวอร์ นำว - 

318,990.00

เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3200000658

51 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม / ขอvอนุมัติเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อวัสดุสิ นเปลือง/อุปกรณ์ งำนโครงสร้ำงและ

สถำปัตยกรรม กรณีเร่งด่วน อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธ์ิ

                 129.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 

จ้ำกัด(สำขำแจ้งวัฒนะ) - 

129.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

52 งำนจัดซื อ/จัดจ้ำง งำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม / ขอvอนุมัติเบิก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อวัสดุสิ นเปลือง/อุปกรณ์ งำนโครงสร้ำงและ

สถำปัตยกรรม กรณีเร่งด่วน อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธ์ิ

                 823.90                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

หจก.จิตซัพพลำยกำร

ไฟฟ้ำ (2004) - 823.90

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

53 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื อตรำยำงสัญลักษณ์

ประจ้ำ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ้ำกัด (โลโก้) ประจ้ำปี 2563

                 428.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ - 428.00 อำทรพำณิชย์ - 428.00 เสนอรำคำตำม

ข้อก้ำหนด กำรจัดหำ

พัสดุท่ีเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำย

ในกำรบริหำรงำน

9900000565

54 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื ออุปกรณ์ส้ำนักงำน

เพ่ือใช้ในห้องรองกรรมกำรผู้จัดกำร

             11,213.60                   -   เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน ซื อ

อำทรพำณิชย์ อำทรพำณิชย์ - 11,213.60 อำทรพำณิชย์ - 11,213.60 เสนอรำคำเป็นไปตำม

ข้อก้ำหนด

3300000383

55 จ้ำงผู้ดูแลบ้ำรุงรักษำอุปกรณ์แม่ข่ำย / โครงกำรจัดจ้ำงดูแลบ้ำรุงรักษำ

อุปกรณ์แม่ข่ำย เครือข่ำยข้อมูลส่ือสำรและระบบงำนของธพส

         2,100,000.00     2,084,039.00 เฉพำะเจำะจง(ท่ัวไป) > 1

 แสน จ้ำง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

2,084,039.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ำกัด - 2,084,039.00

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด



56 MA Server และอุปกรณ์ท่ีหมดอำยุ / จัดจ้ำงดูแลบ้ำรุงรักษำเคร่ืองแม่

ข่ำยและโอนย้ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหลักของ ธพส . 

(Consolidate Server 1)

           800,000.00        780,000.00 เฉพำะเจำะจง(ท่ัวไป) > 1

 แสน จ้ำง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

780,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ำกัด - 800,000.00

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด

57 งำนปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อำคำร BW / BM / งำนจ้ำง

ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อำคำรบ้ำบัดน ้ำเสีย อำคำรรัฐ

ประศำสนภักดี และอำคำรจอดรถของอำคำรรัฐประศำสนภักดี

           700,000.00        499,904.00 เฉพำะเจำะจง จ้ำง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

700,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ำกัด - 700,000.00

เสนอรำคำเป็นไปตำมท่ี

ก้ำหนด

58 แผนงำนประจ้ำปี 2563 ของฝ่ำยบริหำรท่ัวไป / จัดซื อนำมบัตร ส้ำหรับ

ต้ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยบริหำร

              1,070.00                   -   เฉพำะเจำะจง(ข) <=1 

แสน ซื อ

บจก.ซุปเปอร์พริ นท์ บจก.ซุปเปอร์พริ นท์ - 1,070.00 บริษัท ซุปเปอร์พริ นท์ 

จ้ำกัด - 1,070.00

เสนอรำคำตำม

ข้อก้ำหนด กำรจัดหำ

พัสดุท่ีเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำย

ในกำรบริหำรงำนฯ

9900000566

59 โครงกำรใหม่ / จัดซื อน ้ำยำฆ่ำเชื อส้ำหรับอุโมงค์พ่นน ้ำยำ            144,450.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท รำชำโยค จ้ำกัด - 

144,450.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

60 โครงกำรใหม่ / จัดซื อจอแสดงผลภำพ เร่งด่วน              39,911.00                   -   เฉพำะเจำะจง กรณี

จ้ำเป็นเร่งด่วน ซื อ

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จ้ำกัด - 39,911.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คำดหมำย

9900000567


