
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ซ้ือ/ผู้รบัเอกสาร

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือ
หรอืจ้าง

1

งานปรับปรุงเคร่ืองสูบน้้าเย็น และ
พดัลมระบายอากาศ / ขออนุมัติจัด
จ้างปรับปรุงระบบเคร่ืองสูบน้้าเย็น
ของอาคารภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ 2000000 1986219.6 วธิพีเิศษ

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด, 
บมจ.ไทยโพลิเมอร์ซัพ
พลาย, บริษทัชูพนัธุอ์ินดัส
เทรียล        เซอร์วสิเซส
 จ้ากัด

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด - 
1,619,980.00, บมจ.ไทย
โพลิเมอร์ซัพพลาย - 
1,670,912.00

บริษทั มาร์แชล ฟลูอิด 
จ้ากัด - 1,619,980.00

เปน็ผู้มีประสบการณ์
ความช้านาญ 3400001224

2

งานปรับปรุงช่อง Shaft / งานจัด
จ้างปรับปรุงช่อง Shaft จ้านวน 8 
จุด  (Core E1, E2, E3, E4, W1, 
W2, W4 และ S1) 1600000 1577038.76 วธิพีเิศษ

บจก.เกนเนอร์ ไฟร์, หา้ง
หุ้นส่วนจ้ากัดสีวลีกิจ, 
แอดวานซ์ เทค โพรดักท ์
จ้ากัด

บจก.เกนเนอร์ ไฟร์ - 
1,658,157.60, หา้ง
หุ้นส่วนจ้ากัดสีวลีกิจ - 
1,514,978.76, แอดวานซ์ 
เทค โพรดักท ์จ้ากัด - 
1,565,410.00

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สีวลีกิจ -
 1,514,978.76

เปน็ผู้มีอาชีพและ
ประสบการณ์ 3400001225

3

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติ
ซ่อมแซมมอเตอร์และเกียร์ของ 
Cooling Tower อาคารส้านักงาน
ศาลปกครอง 87312 0 วธิตีกลงราคา

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด, 
บมจ.ไทยโพลิเมอร์ซัพ
พลาย

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด - 
68,052.00, บมจ.ไทยโพลิ
เมอร์ซัพพลาย - 80,250.00

บริษทั มาร์แชล ฟลูอิด 
จ้ากัด - 68,052.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง 3400001226

รายงานการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562



4

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / งานซ่อมทอ่
ดับเพลิงใต้ดินบริเวณโรงพกัขยะ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 437844 437844 วธิตีกลงราคา

บจก.ชาญชัย เวร์ิค เอ็นจิ
เนียร่ิง

บจก.ชาญชัย เวร์ิค เอ็นจิ
เนียร่ิง - 428,000.00

บริษทั ชาญชัย เวร์ิค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ้ากัด - 428,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 3400001227

5
งานมาตรฐานบริการ / จัดจ้างอ
บรมงานมาตรฐานบริการ 96300 96300 วธิตีกลงราคา บจก.เอชอาร์ดี วชิั่น

บจก.เอชอาร์ดี วชิั่น - 
93,600.00

บริษทั เอช อาร์ ดี วชิั่น 
จ้ากัด - 96,300.00

มีหลักสูตรการอบรมครบ
ตามต้องการ 3400001230

6

โครงการรถโดยสารไฟฟา้/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ีรถโดยสาร
ไฟฟา้ 500000 499219 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั โกลว ์พาว
เวอร์ เทคโนโลยี จ้ากัด

บจก.บริษทั โกลว ์พาวเวอร์
 เทคโนโลยี จ้ากัด - 
488,519.00

บริษทั โกลว ์พาวเวอร์ 
เทคโนโลยี จ้ากัด - 
488,519.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด Z0-1-05-0112-62

7

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติ
ซ่อมแซมทอ่น้้าเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศแตกร่ัว หอ้ง
พจิารณาคดี ชั้น 3 อาคารศาล
ปกครอง จ้าเปน็เร่งด่วนกรณีไม่ได้
คาดหมาย 19834.8 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด พเีอ็นที
อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
19,834.80 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000314

8

งานดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
และสถานที่ บริเวณพื้นที่อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดีและกลุ่มอาคาร B /
 ขออนุมัติจัดจ้างพนักงานขัดล้างพื้น
 Sky running วนัที่ 13 กรกฎาคม 
2562 28040.42 0 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 28,040.42

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
28,040.42

คุณสมบติัเหมาะสมตาม
กับงาน 3400001229



9

ค่าท้าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดจ้างพนักงานขัดล้างลาน
อเนกประสงค์ งานเล้ียงเบลตัน
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ้ากัด 
วนัที่ 11 พ.ค. 62 37405.11 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
37,405.11 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000313

10

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปตัยกรรม / ขออนุมัติ
จัดซ้ือวสัดุส้ินเปลือง 48349.13 0 วธิตีกลงราคา บจก.แกลมเมอร์ รอว์

บจก.แกลมเมอร์ รอว ์- 
40,660.00

บริษทั แกลมเมอร์ รอว ์
จ้ากัด - 40,660.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000571

11

ค่าวสัดุส้ินเปลืองส้านักงานประจ้าปี
 2562  / ขออนุมัติจัดซ้ือพสัดุใช้
เพื่อถวายราชสักการะ เนื่องใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 ประจ้าปพีทุธศักราช 2562 2182.8 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน อาทรพาณิชย์ - 2,182.80 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000315

12

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดจ้าง
ผู้ใหบ้ริการจัดงาน  "โครงการ
พฒันาชุมชน (ส่งเสริมอาชีพ)" 300000 297781 วธิตีกลงราคา

บริษทัครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ้ากัด

บริษทัครีเอทฟี พอยท ์แอด
 จ้ากัด - 297,781.00

บริษทั ครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ้ากัด - 297,781.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001256

13

โครงการรถโดยสารไฟฟา้/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือน้้ากล่ันแบตเตอร่ีรถ
โดยสารไฟฟา้ 18725 0 วธิตีกลงราคา บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง

บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง
 - 18,511.00

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เทรด
ด้ิง จ้ากัด - 18,511.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000574



14

โครงการรถโดยสารไฟฟา้/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ืออะไหล่รถมอเตอร์ไซค์
ไฟฟา้ 2996 0 วธิตีกลงราคา บจก.ยูด้า มอเตอร์ จ้ากัด

บจก.ยูด้า มอเตอร์ จ้ากัด -
 2,996.00

บริษทั ยูด้า มอเตอร์ จ้ากัด
 - 2,996.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000573

15

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
แบตเตอร่ีส้าหรับอุปกรณ์ระบบไฟฟา้ 18243.5 0 วธิตีกลงราคา

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 18,243.50

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด พเีอ็นที
อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
18,243.50

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000572

16

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจ้ดซ้ือยางยอยญี่ปุ่น 2418.2 2418.2 วธิตีกลงราคา บจก.เอิร์ทสเคป บจก.เอิร์ทสเคป - 2,418.20

บริษทั เอิร์ทสเคป จ้ากัด - 
2,418.20

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000576

17

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือธงชาติไทย 5800 5800 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั เชียงใหม่
ศึกษาภณัฑ์ จ้ากัด

บจก.บริษทั เชียงใหม่
ศึกษาภณัฑ์ จ้ากัด - 
5,800.00

บริษทั เชียงใหม่ศึกษา
ภณัฑ์ จ้ากัด - 5,800.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000575

18

ค่าท้าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดจ้างพนักงานขัดล้างลาน
อเนกประสงค์ งาน มหกรรมการ
ประกวดการอนุรักษพ์ระบชูา พระ
เคร่ือง เคร่ืองรางและเหรียญพระ
คณาจารย์ทั่วประเทศ (โรงเรียนวดั
สุทธ)ิ วนัที่ 7 กรกฎาคม 2562 24883.12 0 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 24,883.12

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
24,883.12

คุณสมบติัเหมาะสมกับ
เนื้องาน 3400001231



19

ค่าท้าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดจ้างพนักงานขัดล้างลาน
อเนกประสงค์ งานมหกรรมการ
ประกวดการอนุรักษพ์ระบชูาพระ
เคร่ือง เคร่ืองรางและเหรียญพระ
คณาจารย์ทั่วประเทศ (ปลัด
กลาโหม) วนัที่ 21 ก.ค. 62 24883.12 0 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 24,883.12

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
24,883.12

คุณสมบติัเหมาะสมกับ
เนื้องาน 3400001232

20

งานตกแต่งสถาปตัย์และส่ิงแวดล้อม
ในหอ้งน้้า / จ้างตกแต่งสถาปตัย์
และส่ิงแวดล้อมในหอ้งน้้า อาคาร
รัฐประศาสนภกัดี และอาคาร
ราชบรีุดิเรกฤทธิ ์ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม
 ๒๕๕๐ 2100000 2060946.63 วธิพีเิศษ บจก.เอ็นจิเนียร่ิง ออลล์

บจก.เอ็นจิเนียร่ิง ออลล์ - 
1,970,000.00

บริษทั เอ็นจิเนียร่ิง ออลล์ 
จ้ากัด - 1,970,000.00 เปน้ผู้มีประสบการณ์ z0-1-04-0118-62

21

กิจกรรม CSR ป ี2562 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพานพุ่ม และค่าแต่งหน้า ท้า
ผม เพื่อบนัทกึเทปโทรทศัน์ถวาย
พระพรเนื่องในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หวั ประจ้าปพีทุธศักราช
 2562 29000 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

น.ส. สาวติรี  ทองไพจิตร -
 29,000.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000319



22

กิจกรรม CSR ป ี2562 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพานพุ่ม และค่าแต่งหน้า ท้า
ผม เพื่อบนัทกึเทปโทรทศัน์ถวาย
พระพรเนื่องในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หวั ประจ้าปพีทุธศักราช
 2562 29000 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

นายวฒิุพงศ์ เครือวลัย์ - 
29,000.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000320

23

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
ช่วยจัดเตรียมสถานที่และอ้านวย
ความสะดวกในพื้นที่งานจัดเล้ียง 	
บริษทัสแตนดาร์ดทวัร์ จ้ากัด 9000 9000 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
9,000.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
9,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001236

24

ปรับปรุงผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต
รอบอาคาร AM BM และอาคาร
ประกอบ / งานปรับปรุง
ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรอบอาคาร
 AM BM และอาคารประกอบศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 1000000 999380 วธิพีเิศษ

บจก.โชคชัย ออลเมทอล 
เซอร์วสิ, บจก.ยูแอนด์ซี 
อลูมิเนียม แคลดด้ิง 
2016, บจก.เอพลัส บวิ
เดอร์ แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ

บจก.ยูแอนด์ซี อลูมิเนียม 
แคลดด้ิง 2016 - 
999,380.00, บจก.เอพลัส
 บวิเดอร์ แอนด์ แมทที
เรียล เซอร์วสิ - 
834,600.00

บริษทั เอพลัส บวิเดอร์ 
แอนด์ แมททเีรียล เซอร์วสิ
 จ้ากัด - 834,600.00

มีอาชีพรับจ้างและเสนอ
ราคาต้่าสุด 3400001233

25

ค่าใช้จ่ายวสัดุส้ินเปลือง/อื่นๆ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 
พร้อมผ้าประดับตกแต่ง 67356.5 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน อาทรพาณิชย์ - 67,356.50

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000318



26

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดจ้าง
งานจัดซ้ือพร้อมเปล่ียนสายเคเบิ้ล
สัญญาณและไฟฟา้ระบบลิฟต์ 
อาคาร BM 218708 218708 วธิตีกลงราคา

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด - 
207,772.60

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด - 
207,772.60

เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์ที่
เปล่ียนนี้ 3100001738

27

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / งานจัดจ้าง
ซ่อมแซมทอ่น้้าเย็น CDS/CDR 
บริเวณโถงทางเดิน ชั้น ๗  
ส้านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 100000 0 วธิตีกลงราคา

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 99,928.26

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด พเีอ็นที
อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
99,928.26

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างและ
มีความช้านาญ 3400001235

28

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / งานซ่อมแซม
ฉนวนหุ้มทอ่น้้าเย็นร้ัวในหอ้ง 
Server พร้อมงานระบบแจ้งเตือน
ความชื้น ส้านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี (BM) 90000 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด พเีอ็นที
อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
87,133.31

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000317

29

ค่าท้าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดจ้างพนักงานขัดล้างลาน
อเนกประสงค์ งาน Fair 
(ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์
ราชการฯ) วนัที่ 31 พ.ค. 62 24883.12 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
24,883.12 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000316



30

ปรับปรุงหอ้งคนขับรถ /  ขออนุมัติ
จ้างกั้นหอ้งส้านักงานพนักงานขับรถ
โดยสาร 500000 404663.3 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั พเีอท ี79 
จ้ากัด, บจก.เอส-เพาเวอร์
 เอ็นจิเนียร่ิง

บจก.บริษทั พเีอท ี79 
จ้ากัด - 391,545.64, บจก.
เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 382,395.00

บริษทั เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ้ากัด - 382,395.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างและ
เสนอราคาต้่าสุด 3400001234

31

ปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการฯ
 / ขออนุมัติจ้างติดต้ังอุปกรณ์
ควบคุมยานพาหนะ เข้า - ออก 
ลานจอดรถรอบอาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี 500000 499048 วธิตีกลงราคา

บจก.เอสเจ เมอร่ี โซลูชั่น
 18, หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดสห
ไทย กรุ๊ป พลัส

บจก.เอสเจ เมอร่ี โซลูชั่น 
18 - 475,615.00, หา้ง
หุ้นส่วนจ้ากัดสหไทย กรุ๊ป
 พลัส - 492,200.00

บริษทั เอสเจ เมอร่ี โซลูชั่น
 18 จ้ากัด - 475,615.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้างและ
เสนอราคาต้่าสุด 3300000365

32

ค่าบริการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ / 
งานบ้ารุงดูแลรักษาระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (ServiceD) 67000 0 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด

บจก.บริษทั ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด - 
59,920.00

บริษทั ไอซีอี คอร์ปอเรชั่น 
จ้ากัด - 59,920.00

เสอนราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001196

33

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพิ่ม
พนักงานท้าความสะอาดพื้นที่งาน
จัดเล้ียง บริษทัสแตนดาร์ดทวัร์ 
จ้ากัด ในวนัที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 5024.9 5024.9 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 5,024.90

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
5,024.90

เสนอราคมเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001237

34

โครงการรถโดยสารไฟฟา้/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์และอะไหล่รถ
โดยสารไฟฟา้ 79024.85 0 วธิตีกลงราคา บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง

บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง
 - 77,040.00

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เทรด
ด้ิง จ้ากัด - 77,040.00

สามารถจัดหาวสัดุ
ครบถ้วนตามที่ระบุ 3100001739



35

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างซักผ้าปโูต๊ะ และผ้า
คลุมเก้าอี้ 5485 0 วธิตีกลงราคา นางสมร ก๋องมูล

นางสมร ก๋องมูล - 
5,485.00

นางสมร ก๋องมูล - 
5,485.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001238

36

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพิ่ม
พนักงานท้าความสะอาดพื้นที่การ
จัด	ประชุมค่ายเยาวชนและ
ครอบครัว ประจ้าป ี๒๕๖๒ 10049.8 10049.8 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 10,049.80

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
10,049.80

เสนอราคมเปน็ไปตาม
ก้าหนด 3400001239

37

พฒันาและปรับปรุงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์และการ
เชื่อมโยง TH e-GIF / งานจ้าง
พฒันาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมโยง TH
 e-GIF  ประจ้าป ี2562 700000 700000 วธิพีเิศษ บจก.เทค็ไอทโีซลูชั่น

บจก.เทค็ไอทโีซลูชั่น - 
700,000.00

บริษทั เทค็ไอทโีซลูชั่น 
จ้ากัด - 700,000.00

เปน็ผู้พฒันาระบบงานมา
ต้ังแต่เร่ิมต้น Z0-1-04-0119-62

38

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติจัดซ้ือของช้าร่วย
เพื่อใช้แจกแขกผู้เข้าร่วมงานในวนั
คล้ายวนัจัดต้ัง ธพส. ประจ้าป ี2562 27820 0 วธิตีกลงราคา บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง

บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง
 - 27,820.00

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เทรด
ด้ิง จ้ากัด - 27,820.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000577

39

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้
ในงานวนัคล้ายวนัจัดต้ัง ธพส. 28569 0 วธิตีกลงราคา บจก.วฒันาเต็นท์

บจก.วฒันาเต็นท ์- 
28,569.00

บริษทั วฒันาเต็นท ์จ้ากัด -
 28,569.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ก้าหนด 3400001240



40

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือถุงขยะสีด้าและถุงขยะ
สีขาว 48300 48300 วธิตีกลงราคา น.ส.ธนิดา ชุ่มอินทรจักร

น.ส.ธนิดา ชุ่มอินทรจักร - 
48,300.00

เชียงใหม่ศุภโชคโดย 
นางสาวธนิดา ชุ่มอินทร
จักร - 48,300.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000579

41

งานปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบอาคาร
 / ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลานชั้น
 2 ด้านทศิเหนือ อาคารราชบรีุ
ดิเรกฤทธิ์ 1500000 1500000 วธิพีเิศษ หจก.โชควนัชัยก่อสร้าง

หจก.โชควนัชัยก่อสร้าง - 
1,470,019.50

หจก.โชควนัชัยก่อสร้าง - 
1,470,019.50 เสนอราคาต้่าสุด Z0-1-04-0121-62

42

จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพมิพใ์หแ้ก่ 
ธพส.ป2ี562 / ขออนุมัติจัดซ้ือตรา
ยางประจ้าเดือน มิถุนายน 2562 5029 0 วธิตีกลงราคา อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 5,029.00 อาทรพาณิชย์ - 5,029.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000578

43

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้
ในการประกอบพธิพีราหมณ์เนื่องใน
โอกาสวนัครบรอบการจัดต้ัง ธพส. 
ประจ้าป ี2562 33277 0 วธิตีกลงราคา บจก.วฒันาเต็นท์

บจก.วฒันาเต็นท ์- 
33,277.00

บริษทั วฒันาเต็นท ์จ้ากัด -
 33,277.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001241



44

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพิ่ม
พนักงานท้าความสะอาดพื้นที่การ
จัดประชุมวชิาการระดับชาติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังที่ ๑๑ และการประชุมวชิาการ
นานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล คร้ังที่ ๑๐ 15074.7 15074.7 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 15,074.70

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
15,074.70

เสนอราคาตามเปน็ไป
ข้อก้าหนด 3400001243

45

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
ช่วยจัดเตรียมสถานที่และอ้านวย
ความสะดวกในพื้นที่การจัดการ
ประชุมวชิาการระดับชาติ
มหาวทิยาลัยราชมงคล คร้ังที่ ๑๑ 
และการประชุมวชิาการนานาชาติ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังที่ ๑๐ 22500 22500 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
22,500.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
22,500.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001242

46

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ/
จัดหาวสัดุส้ินเปลืองส้าหรับงาน
ระบบไฟฟา้ 4494 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ออลมัลติ
เทค - 4,494.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000322



47

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
วสัดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์  กรณี
เร่งด่วนงานระบบวศิวกรรม 82 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ้ากัด(สาขารังสิต1) - 82.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000321

48

MA Intranet / งานจ้างบ้ารุงรักษา
และดูแลระบบเวบ็ไซต์ภายใน
องค์กร (Intranet) 63000 0 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด

บจก.บริษทั ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด - 
60,000.00

บริษทั ไอซีอี คอร์ปอเรชั่น 
จ้ากัด - 59,385.00 3400001247

49

MA Application Sky Running  /
 งานจ้างบ้ารุงรักษา (MA) Mobile 
Application “Sky Running” 
และตู้เก็บของอัตโนมัติ “Sky 
Running” 300000 300000 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด

บจก.บริษทั ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด - 
278,200.00

บริษทั ไอซีอี คอร์ปอเรชั่น 
จ้ากัด - 278,200.00 3400001245

50

สอบเทยีบเคร่ืองมือวดั / จัดจ้าง
สอบเทยีบเคร่ืองมือตรวจวดั
คุณภาพอากาศ รุ่น AQ-9912SD 12840 12840 วธิตีกลงราคา

บจก.นีดีส ซัพพลาย อิน
สตรูเม้นท์

บจก.นีดีส ซัพพลาย อินสต
รูเม้นท ์- 12,840.00

บริษทั นีดีส ซัพพลาย อิน
สตรูเม้นท ์จ้ากัด - 
12,840.00 3500001495

51

จ้างผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ภายใน
 ธพส. / ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดูแล
ระบบคอมพวิเตอร์ภายใน ธพส. 
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2562 47500 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ้ากัด - 47,500.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000323



52

งานปรับปรุงโคมไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน
และโคมไฟปา้ยทางออกฉุกเฉิน 
ชนิด LED ระยะที่ 2 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟปา้ย
ทางออกฉุกเฉิน ชนิด LED ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ระยะที่
 ๒ 4300000 3129750 วธิพีเิศษ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดสีวลีกิจ

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดสีวลีกิจ -
 2,065,635.00

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สีวลีกิจ -
 2,065,635.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3500001502

53

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในศูนย์ราชการ
 / งานจ้างร้ือถอน และติดต้ังฐาน
โครงสร้างเหล็กรับเสาธง บนชั้น
ดาดฟา้ อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์
(AM) และอาคารรัฐประศาสนภกัดี 
(BM) 500000 500000 วธิตีกลงราคา

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 454,487.85

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด พเีอ็นที
อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
454,487.85

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001249

54

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปตัยกรรม / ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดหาอะไหล่อุปกรณ์ส้าหรับ
การปรับปรุงซ่อมแซมงาน
โครงสร้างสถาปตัยกรรมและ
สาธารณูปโภค อาคารวศิวกรรม 99973.096 99973.1 วธิตีกลงราคา บจก.สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป

บจก.สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป -
 99,973.10

บริษทั สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป
 จ้ากัด - 99,973.10 3200000580

55

ค่าเช่าโปรแกรม Software / ค่าเช่า
ใช้ซอฟแวร์โปรแกรม Creative 
Cloud for teams 41000 39055 วธิตีกลงราคา บจก.ดีดี ซอฟทเ์ทค

บจก.ดีดี ซอฟทเ์ทค - 
39,055.00

บริษทั ดีดี ซอฟทเ์ทค 
จ้ากัด - 39,055.00 3400001244



56

โครงการแผนยุทธศาสตร์  / ขอให้
จัดหาวสัดุส้านักงาน แฟลชไดร์ฟ 
(Flash Drive) ส้าหรับบนัทกึข้อมูล
ไฟล์แบบสอบถาม และเอกสาร
หลักฐานน้าส่ง สคร. และ ทริส 4500 0 วธิตีกลงราคา อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 3,210.00 อาทรพาณิชย์ - 3,210.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000581

57

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ืออะไหล่สปริงเกอร์ 97135 97135 วธิตีกลงราคา บจก.เอิร์ทสเคป

บจก.เอิร์ทสเคป - 
97,135.00

บริษทั เอิร์ทสเคป จ้ากัด - 
97,134.99

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3100001740

58

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร /  Overhaul 
Submersible Pump อาคาร
โรงพกัขยะ BG 138030 138030 วธิตีกลงราคา

บมจ.ไทยโพลิเมอร์ซัพ
พลาย

บมจ.ไทยโพลิเมอร์ซัพ
พลาย - 85,600.00

บริษทั ไทยโพลิเมอร์ ซัพ
พลาย จ้ากัด - 85,600.00 เสนอราคาต้่าสุด 3400001248

59

งานปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบอาคาร
 / งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น
ถนนภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา  ๕ ธนัวาคม 
๒๕๕o 2987000 2987000 วธิพีเิศษ

หจก.พแีอลดี เทฟิแอนด์
แลนด์สเคป

หจก.พแีอลดี เทฟิแอนด์
แลนด์สเคป - 
2,890,000.00

หจก พแีอลดี เทฟิแอนด์
แลนด์สเคป - 
2,890,000.00 3500001499

60

ค่าเช่า/ค่าบริการ Hosting 
Web/Host Server / ค่าบริการเช่า
ใช้ระบบ Mobile 
Application-GovComplex on 
iOS 3590 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั บริษทั แอปเปิ้ล 
เซาท ์เอเซีย (ประเทศไทย)
 จ้ากัด - 3,590.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000325



61

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
ช่วยจัดเตรียมสถานที่และอ้านวย
ความสะดวกในพื้นที่การจัด	
กิจกรรมประกอบพธิไีหวค้รู 
ประจ้าป ี๒๕๖๒ 9000 9000 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
9,000.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
9,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001252

62

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือกระดาษเช็ดมือและ
กระดาษช้าระ 76835 76835 วธิตีกลงราคา

บจก.เชียงใหม่ แจนิโท
เรียล ซัพพลาย

บจก.เชียงใหม่ แจนิโทเรียล
 ซัพพลาย - 76,835.00

บริษทั เชียงใหม่ แจนิโท
เรียล ซัพพลาย จ้ากัด - 
76,835.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000583

63

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 
๑๖ รายการ 24935 24935 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั เชียงใหม่
ศึกษาภณัฑ์ จ้ากัด

บจก.บริษทั เชียงใหม่
ศึกษาภณัฑ์ จ้ากัด - 
24,935.00

บริษทั เชียงใหม่ศึกษา
ภณัฑ์ จ้ากัด - 24,935.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3200000582

64

โครงการใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้าง
ผลิตและติดต้ังภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร 55000 55000 วธิตีกลงราคา หจก.เดอะเฟรนด์ ดีไซน์

หจก.เดอะเฟรนด์ ดีไซน์ - 
55,000.00

หจก. เดอะเฟรนด์ ดีไซน์ -
 55,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3300000366



65

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปตัยกรรม / งานซ่อมบาท
วถิีหน้า บ.ก.สูงสุดและหน้าอาคาร 
BM ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 309973.25 309973.25 วธิตีกลงราคา หจก.โชควนัชัยก่อสร้าง

หจก.โชควนัชัยก่อสร้าง - 
300,000.00

หจก.โชควนัชัยก่อสร้าง - 
307,520.93

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001253

66

จ้างผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ภายใน
 ธพส. / ขออนุมัติจัดจ้างโครงการ
จัดจ้างผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์
ภายใน ธพส. 500000 474999.96 วธิตีกลงราคา

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ้ากัด

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ้ากัด - 474,000.00

บริษทั ดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ้ากัด - 474,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3500001500

67

งานปรับปรุง Fire Alarm / ขอ
อนุมัติจัดจ้างงานจ้างปรับปรุง
ระบบปอ้งกันเหตุเพลิงไหม้ (Fire 
Alarm) ของอาคารจอดรถ B และ
อาคารวศิวกรรม 2000000 1979500 วธิพีเิศษ

บริษทัอินทเีกรท ซีเคียว
ริต้ี       อะคิเทค จ้ากัด

บริษทัอินทเีกรท ซีเคียวริต้ี 
      อะคิเทค จ้ากัด - 
1,979,500.00

บริษทั อินทเีกรท ซีเคียวริต้ี
 อะคิเทค จ้ากัด - 
1,979,500.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3500001498

68

งานปรับปรุง Access Control / 
ซ้ือพร้อมเปล่ียนอุปกรณ์ควบคุมการ
เข้า-ออก (Access Control 
System) อาคารศาลปกครอง 2000000 1986455 วธิพีเิศษ

บจก.แวนเพาเวอร์ อินทิ
เกรท จ้ากัด

บจก.แวนเพาเวอร์ อินทเิก
รท จ้ากัด - 1,986,455.00

บริษทั แวนเพาเวอร์ อินทิ
เกรท จ้ากัด - 
1,986,455.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001246



69

ค่าท้าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดจ้างพนักงานท้าความ
สะอาดภายในงานเล้ียงอาหารมื้อ
เย็นของงานมหกรรมการประกวด
การอนุรักษพ์ระบชูาพระเคร่ือง 
เคร่ืองรางและเหรียญพระ
คณาจารย์ทั่วประเทศ (โรงเรียนวดั
สุทธ)ิ วนัที่ 6 กรกฎาคม 2562 6528.71 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ราชาโยค จ้ากัด - 
6,528.71

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 9900000326

70

โครงการรณรงค์ก้าจัดสัตว ์และ
แมลงรบกวน / จัดซ้ือร้ิบบิ้น และ
กระดาษหอ่ของขวญั ส้าหรับหอ่
ของรางวลั กิจกรรมยกระดับความ
พงึพอใจผ่านกระบวนการสร้าง
ความสัมพนัธก์ับลูกค้า 327 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั บทีเูอส จ้ากัด 
สาขาพระราม 2 - 327.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000327

71

MA ต่ออายุการบ้ารุงดูแลรักษา 
Mobile App / โครงการจ้าง
บ้ารุงรักษา (MA) ระบบ Mobile 
Application “GovComplex” 300000 300000 วธิตีกลงราคา บจก.อีกาซีน บจก.อีกาซีน - 300,000.00

บริษทั อีกาซีน จ้ากัด - 
294,650.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3500001496



72

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
ช่วยจัดเตรียมสถานที่และอ้านวย
ความสะดวกในพื้นที่การจัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประจ้าปกีารศึกษา ๒๕๖๒ เปน็
กรณีเร่งด่วน 18000 18000

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
18,000.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000332

73

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
ช่วยจัดเตรียมสถานที่และอ้านวย
ความสะดวกในพื้นที่การจัดงาน 
Home pro Fair  เปน็กรณีเร่งด่วน 29400 29400

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
29,400.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000330



74

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อ
ช่วยจัดเตรียมสถานที่และอ้านวย
ความสะดวกในพื้นที่จัดงานการ
ประชุมและสัมมนาทางวชิาการ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 
ประจ้าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ เปน็กรณี
เร่งด่วน 18000 18000

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
18,000.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000331

75

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจ้างเหมาบริการเคร่ืองฆ่าเชื้อ
ก้าจัดกล่ินโถปสัสาวะ และเคร่ือง
กระจายน้้าหอมก้าจัดกล่ินในหอ้งน้้า 19823.53 19823.53 วธิตีกลงราคา

บจก.เร็นโทคิล อินนิเซียล
(ประเทศไทย)

บจก.เร็นโทคิล อินนิเซียล
(ประเทศไทย) - 19,823.53

บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จ้ากัด - 
19,823.53

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001255

76

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน ๑ 
เคร่ือง 2000 2000 วธิตีกลงราคา น.ส.กมลทพิย์ กันทะเปง็

น.ส.กมลทพิย์ กันทะเปง็ - 
2,000.00

ร้านกัญชพรเคร่ืองเขียน
และสินค้าเบด็เตล็ดโดย
น.ส.กมลทพิย์ กันทะเปง็ - 
2,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก้าหนด 3400001254



77

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขอเบกิค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ 
งานระบบสุขาภบิาล กรณีเร่งด่วน 
อาคารศาลปกครอง 1205 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ลาลามูฟ อีซ่ีแวน
(ประเทศไทย) จ้ากัด - 
1,205.00 เร่งด่วนไม่ได้ตาดหมาย 9900000329

78

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขอเบกิค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ 
งานระบบสุขาภบิาล กรณีเร่งด่วน 
อาคารศาลปกครอง 1205 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ้าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ไฮโกรว ์เอ็นจิเนียร่ิง
 จ้ากัด - 1,205.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000328

79

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปตัยกรรม / ขออนุมัติ
จัดซ้ือวสัดุส้ินเปลืองยางมะตอย
ซ่อมถนน 22470 0 วธิตีกลงราคา บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง

บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง
 - 22,470.00

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เทรด
ด้ิง จ้ากัด - 22,470.00 เสนอราคาต้่าสุด 3100001742



80

โครงการบริหารและพฒันาผู้สืบ
ทอดต้าแหน่งและผู้มีความสามารถ
สูง (Talents&Successors 
Development) / งานจ้างที่
ปรึกษาโครงการทบทวนและเสนอ
โครงสร้างองค์กร แผนอัตราก้าลัง 
ทางเดินสายอาชีพ แผนสืบทอด
ต้าแหน่งและแผนพฒันาผู้มี
ศักยภาพสูง  บริษทั ธนารักษ์
พฒันาสินทรัพย์ จ้ากัด ป ี๒๕๖๒ 2600000 2600000 วธิพีเิศษ

บจก.บริษทั วนิทเูกเตอร์ 
จ้ากัด

บจก.บริษทั วนิทเูกเตอร์ 
จ้ากัด - 2,600,000.00

บริษทั วนิทเูกเตอร์ จ้ากัด -
 2,600,000.00

เปน็ผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในงานที่จะ
ท้า Z0-1-04-0132-62


