
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิจีัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสาร

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร / ขอจัดจ้าง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ 260000 214000 ตกลงราคา จ้าง บจก.เอ็ม อี ที จ ากัด

บจก.เอ็ม อี ที จ ากัด -
 192,600.00

บริษัท เอ็ม อี ที จ ากัด -
 192,600.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001304

2

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 (Push Up HR System) / จัด
จ้างทีป่รึกษาโครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Push UP HR 
System) และส ารวจความพึง
พอใจและความผูกพันของ
พนักงานและลูกจ้าง ธพส. 
ประจ าปี 2562 1150000 1150000 พิเศษ จ้าง

อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ - 1,150,000.00

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ - 1,150,000.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญ 3500001546

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562



3

ค่าเช่าโปรแกรม Software / ขอ
ต่ออายุค่า Software License 
Photoshop และ Illustrator 
ส าหรับการตลาดและฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ 36000 0 ตกลงราคา จ้าง บจก.ดีดี ซอฟท์เทค

บจก.ดีดี ซอฟท์เทค - 
33,598.00

บริษัท ดีดี ซอฟท์เทค 
จ ากัด - 33,598.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3300000370

4

กิจกรรม CSR ปี 2562 / จัดซ้ือ
หลอดและกระดาษทิชชู่ ใช้ใน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม 
คร้ังที ่3/2562) 336 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวชั่น ซิสเทม จ ากัด - 
336.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000395

5

กิจกรรม CSR ปี 2562 / จ้างท า
ป้ายไวนิลเปิดรับสมัครผู้เข้า
แข่งขันฟุตบอล (ฟุตบอลกระชับ
ความสัมพันธ)์ ร่วมกับเคหะ
ชุมชนหลักส่ี 450 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

สยาม อินดีไซน์ - 
450.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000394

6

จัดอบรมด้านสารสนเทศ / 
จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการ
จัดฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
ประจ าปี 2562 5500 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

บริษัท รีแมค (ไทย
แลนด์) จ ากัด - 
5,500.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000396



7

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
เพิม่พนักงานท าความสะอาด
พืน้ทีก่ารการจัดงานโครงการ
อบรมสัมมนาวิชาการ "บริบท
ของท้องถิ่น	กับการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน 15074.7 15074.7 ตกลงราคา จ้าง บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
15,074.70

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 15,074.70

ตกลงราคาเป็นไป
ตามข้ก าหนด 3400001316

8

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกเพือ่
ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดงาน	
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ 
"บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน 18000 18000 ตกลงราคา จ้าง น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน

น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน
 - 18,000.00

สิงห์ไพร การ์เด้นท์โดย
น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน -
 18,000.00

เสนอราคาเป็นไป
ข้อก าหนด 3400001315



9

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกเพือ่
ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดงาน
แสดงสินค้าประจ าปี ๒๕๖๒ 
คร้ังที ่๒ "Mid Year Sale @ 
Chiangmai" เป็นกรณีเร่งด่วน 58500 58500

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

สิงห์ไพร การ์เด้นท์โดย
น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน -
 58,500.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000397

10

รถโดยสาร(รวมอุปกรณ์) / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้ารับ-
ส่งภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ 1900000 1840000 พิเศษ ซ้ือ บจก.เอช เซม มอเตอร์

บจก.เอช เซม มอเตอร์
 - 1,800,000.00

บริษัท เอช เซม 
มอเตอร์ จ ากัด - 
1,578,000.00 3500001538

11

โครงการรถโดยสารไฟฟ้า/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / 
ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ 
งานซ่อมแซมรถไฟฟ้า รับ-ส่ง 
ภายในศูนย์ราชการฯ 640 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

บริษัท วิจิตรบริการ 
จ ากัด - 640.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000400



12

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
เบิกค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุ
ส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบ
สุขาภิบาลและงานแจ้งเหตุและ
ป้องกันอัคคีภัย กรณีเร่งด่วน 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 628.2 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

พ.ีพ.ีเคหะภัณฑ์ - 
628.20

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000399

13

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
เบิกค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุ
ส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบ
สุขาภิบาลและงานแจ้งเหตุและ
ป้องกันอัคคีภัย กรณีเร่งด่วน 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 628.2 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

วราเทพ ฮาร์ดแวร์ - 
628.20

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000398

14

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ าของ
ระบบดับเพลิง ชั้น B2 อาคาร
ส านักงานศาลปกครอง 35952 0 ตกลงราคา จ้าง

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 35,952.00

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 35,952.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3500001541

15

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในศูนย์
ราชการ / ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ือง
ผลิตโอโซนฟอกอากาศ 780000 620600 พิเศษ ซ้ือ

บริษัทเอส เค ซินเนอร์ยี
 จ ากัด

บริษัทเอส เค ซิน
เนอร์ยี จ ากัด - 
561,750.00

บริษัท เอส เค ซินเนอร์
ยี จ ากัด - 561,750.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3500001540



16

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติ
งานจ้างตีเส้นช่องจอดรถยนต์
ภายในศูนย์ราชการฯ 50611 0 ตกลงราคา จ้าง

บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรด
ด้ิง

บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 50,611.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 
50,611.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001314

17

โครงการใหม่ / ขอจัดจ้างขอ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
โครงการพัฒนาระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5350 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี 
จ ากัด - 5,350.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000401

18

ค่าทีป่รึกษาแผนแม่บท
สารสนเทศ / โครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาท าแผนบริหารจัดการ
สารสนเทศประจ าปี 2562 2300000 2300000 พิเศษ จ้าง

บริษัทสถาพร แอนด์ ไรค์
 จ ากัด

บริษัทสถาพร แอนด์ 
ไรค์ จ ากัด - 
2,300,000.00

บริษัท สถาพร แอนด์ 
ไรค์ จ ากัด - 
2,300,000.00

เป็นผู้มีความช านาญ
ในงานจ้างนี้ 3500001552

19

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานระบบไฟฟ้า 33000 0 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.แกลมเมอร์ รอว์

บจก.แกลมเมอร์ รอว์
 - 28,355.00

บริษัท แกลมเมอร์ รอว์
 จ ากัด - 28,355.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000603



20

โครงการและแผนงานตามที่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
(Employee Relation) / ขอจัด
จ้างโครงการส่งเสริมแรงงาน
สัมพันธ์ ด้านสาธารณประโยชน์
และส่ิงแวดล้อม ตามแผนงาน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ประจ าปี 2562 363907 363907 ตกลงราคา จ้าง บจก.หนุ่มสาวทัวร์

บจก.หนุ่มสาวทัวร์ - 
363,907.00

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ 
จ ากัด - 363,907.00

สามารถด าเนินการ
ได้ครบถ้วนตาม
ความต้องการ 3400001317

21

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาดพืน้ทีก่ารจัดงานแสดง
สินค้าประจ าปี ๒๕๖๒ คร้ังที ่๒ 
“Mid Year Sale @ 
Chiangmai” เป็นกรณีเร่งด่วน 100498 100498

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 100,498.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000403

22

โครงการรถโดยสารไฟฟ้า/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / 
ขออนุมัติจัดซ้ืออะไหล่อุปกรณ์
ยานพาหนะไฟฟ้า เป็นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน 23031.75 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 23,031.75

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000404



23

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมระบบ
สุขาภิบาล อาคารศาลปกครอง 
โดยด่วน 197950 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 197,950.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000402

24

จัดจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด /
 จัดจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด
ประจ าปี 2563 2500000 2500000 สอบราคา

บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี

บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
 สอบบัญชี - 
1,900,000.00

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชยสอบบัญชี จ ากัด - 
1,900,000.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

25

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือกระจกเทมเปอร์
พร้อมติดต้ัง 16906 16906 ตกลงราคา ซ้ือ

หจก.นิล. เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น

หจก.นิล. เอ็นจิเนียร่ิง
 แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 - 16,906.00

หจก. นิล. เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น - 
16,906.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000607

26

ค่ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจพืน้ทีพ่าณิชย์ / ขออนุมัติ
ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ
ร้านค้าภายในศูนย์ราชการฯ 
ประจ าปี 2562 250000 250000 ตกลงราคา จ้าง

อื่นๆโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน)

อื่นๆโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน)
 - 193,500.00

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) - 
193,500.00

สามารถด าเนินการ
ตามรายการทีร่ะบุ
ในขอบเขตงาน 3400001318



27

โครงการรถโดยสารไฟฟ้า/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / 
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์และ
อะไหล่รถโดยสารไฟฟ้า 10774.9 0 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรด
ด้ิง

บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 10,774.90

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 
10,774.90

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000606

28

โครงการรถโดยสารไฟฟ้า/รถ
โดยสารภายในศูนย์ราชการ / 
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์และ
อะไหล่รถโดยสารไฟฟ้า 45421.5 0 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรด
ด้ิง

บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 44,940.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 
44,940.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000605

29

งานปรับปรุงด้านจราจร / ขอ
อนุมัติงานจ้างท าป้ายพร้อม
ติดต้ังภายในศูนย์ราชการฯ 900000 898800 สอบราคา ซ้ือ

บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรด
ด้ิง

บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 900,000.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 
895,429.50

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3500001544

30

อุปกรณ์ห้องน้ า (ฝารองนั่ง
อัตโนมัติ / กล่องบรรจุแอ
ลกฮอล์) / จัดซ้ือฝารองนั่ง
อเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า 127116 127116 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป

บจก.สุนทรประสิทธิ ์
กรุ๊ป - 127,116.00

บริษัท สุนทรประสิทธิ ์
กรุ๊ป จ ากัด - 
127,116.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3300000371

31

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา-
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือสาย HDMI / หัว
แปลง HDMI เป็น VGA / 
Optical Mouse ส าหรับใช้งาน
แทนอุปกรณ์เดิมทีช่ ารุด 5136 5136 ตกลงราคา ซ้ือ อาทรพาณิชย์

อาทรพาณิชย์ - 
5,136.00

อาทรพาณิชย์ - 
5,136.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000604



32

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
Notebook และ License MS 
Office 2019 / ขออนุมัติจัดซ้ือ
เคร่ือง Computer ส าหรับ
พนักงาน จ านวน 12 เคร่ือง 400000 360000 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.บริษัท เดอะ อินฟิ
นิต้ี ดาต้า  จ ากัด

บจก.บริษัท เดอะ 
อินฟินิต้ี ดาต้า  จ ากัด
 - 336,408.00

บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี 
ดาต้า จ ากัด - 
336,408.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3300000372

33

กิจกรรม CSR ปี 2562 / จัดจ้าง
ผลิตป้ายฟิวเจอร์บอร์ด กิจกรรม
เดินรณรงค์ "คลองใส...ด้วยมือ
เรา" 1440 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

สยาม อินดีไซน์ - 
1,440.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000405

34

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือสายไฟชุดชาร์จ
แบตเตอร่ีของเคร่ืองสูบน้ า
ดับเพลิง อาคารส านักงานศาล
ปกครอง 2675 0 ตกลงราคา ซ้ือ

บมจ.ไทยโพลิเมอร์ซัพ
พลาย

บมจ.ไทยโพลิเมอร์ซัพ
พลาย - 2,675.00

บริษัท ไทยโพลิเมอร์ 
ซัพพลาย จ ากัด - 
2,675.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000602

35

จัดหาวัสดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุง
ฯ/อะไหล่ / จัดซ้ือน้ ายาละลาย
ตะกรันในระบบปรับอากาศ 
Carrier 30495 0 ตกลงราคา ซ้ือ

บริษัทแคเรียร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัทแคเรียร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด -
 27,445.00

บริษัท แคเรียร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
27,445.50

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3500001547

36

MA Intranet / งานจ้าง
บ ารุงรักษาและดูแลระบบ
เว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) 63000 0 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.บริษัท ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บจก.บริษัท ไอซีอี 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด - 
60,000.00

บริษัท ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด - 
59,385.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001247



37

จ้างผู้ให้ค าแนะน าด้านความเส่ียง
 ควบคุมภายในและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ ธพส. / 
จ้างผู้ให้ค าแนะน าด้านความเส่ียง
 ควบคุมภายใน และการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของ 
ธพส 600000 600000 พิเศษ จ้าง นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

นางจิรสา วงศ์ธรรม
สรณ์ - 600,000.00

นางจิรสา  วงศ์ธรรม
สรณ์ - 600,000.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001327

38

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือพร้อมติดต้ังอุปกรณ์
บันไดเล่ือน ESC1 และ ESC 2  
อาคารศาลปกครอง 13835 0 ตกลงราคา ซ้ือ

บริษัทโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัทโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 12,326.40

บริษัท โคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 12,326.40

เป็นเจ้าของอะไหล่ที่
เปล่ียนโดยตรง 3100001751

39

จัดหาของทีร่ะลึกแจกผู้ใช้บริการ
ศูนย์ราชการฯ ในเทศกาลปีใหม่ 
2563 / ขออนุมัติจัดซ้ือกระเป๋า
ผ้าร่มกันน้ าพับเก็บได้ขนาดกว้าง
 14 นิ้ว สูง 16 นิ้ว พร้อมสกรีน
ตามแบบ 173875 173875 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.เก้าพอเพียง พรี
เมี่ยม

บจก.เก้าพอเพียง พรี
เมี่ยม - 173,875.00

บริษัท เก้า พอเพียง พรี
เมี่ยม จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ)่ - 173,875.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000608



40

ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) อาคาร BM / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 13500000 13500000

ประกวดราคา
 ซ้ือ

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลย,ี 
บริษัทวิชั่น แอนด์ ซี
เคียวริต้ี    ซีสเต็ม จ ากัด
, บริษัทแอดวานซ์ 
เน็ตเวิร์ค ทรินิต้ี จ ากัด

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
 - 7,227,272.00, 
บริษัทวิชั่น แอนด์ ซี
เคียวริต้ี    ซีสเต็ม 
จ ากัด - 
9,580,000.00, 
บริษัทแอดวานซ์ 
เน็ตเวิร์ค ทรินิต้ี จ ากัด
 - 10,789,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
 จ ากัด - 7,272,727.00

ชนะการประกวด
ราคา

Z0-1-05-0163-
62

41

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์
ส าหรับการท าปล่องดูดควัน โดย
ด่วน 111708 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
ออลมัลติเทค - 
111,708.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000406

42

MA Server และอุปกรณ์ที่
หมดอายุ ปี 2562 / ขออนุมัติจัด
จ้างงานเช่า Storage พร้อม
บ ารุงดูแลรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 5 เดือน 96300 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น 
จ ากัด - 96,300.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000407



43

ปรับปรุงระบบภายในศูนย์
ราชการฯ / ขออนุมัติซ้ือพร้อม
เปล่ียนอะไหล่ของเคร่ืองท าน้ า
เย็นหมายเลข CH-02 อาคาร
ส านักงานศาลปกครอง 900000 885290.72 สอบราคา ซ้ือ

บริษัทแคเรียร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัทแคเรียร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด -
 885,290.72

บริษัท แคเรียร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
885,290.72

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3500001545

44

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ืออะไหล่อุปกรณ์แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ 233795 233795 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.แวนเพาเวอร์ อินทิ
เกรท จ ากัด

บจก.แวนเพาเวอร์ 
อินทิเกรท จ ากัด - 
224,700.00

บริษัท แวนเพาเวอร์ 
อินทิเกรท จ ากัด - 
224,700.01

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3100001752

45

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรม / งานจ้าง
ซ่อมแซมแก้ไขน้ าร่ัวซึมขอบ
กระจก ชั้น ๑๐ และชั้น ๑๑ 
ของอาคารส านักงานศาล
ปกครอง ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ 1200000 898800 พิเศษ จ้าง

บจก.เอพลัส บิวเดอร์ 
แอนด์ แมททีเรียล 
เซอร์วิส

บจก.เอพลัส บิวเดอร์ 
แอนด์ แมททีเรียล 
เซอร์วิส - 689,080.00

บริษัท เอพลัส บิวเดอร์
 แอนด์ แมททีเรียล 
เซอร์วิส จ ากัด - 
689,080.00 ชนะการเสนอราคา 3500001549

46

จัดหาของทีร่ะลึกแจกผู้ใช้บริการ
ศูนย์ราชการฯ ในเทศกาลปีใหม่ 
2563 / ขออนุมัติจัดซ้ือปฎิทินต้ัง
โต๊ะ ประจ าปี 2563 241552.5 241552.5 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.คอร์เดียลดีไลท์

บจก.คอร์เดียลดีไลท์ -
 241,552.50

บริษัท คอร์เดียลดีไลท์ 
จ ากัด - 241,552.50

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000609



47

งานปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ (Competency) บน
ระบบ PMS /  ขออนุมัติจ้าง
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ (Competency) บน
ระบบ PMS 200000 200000 ตกลงราคา จ้าง

ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติ
บุคคลอโยเดีย

ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติ
บุคคลอโยเดีย - 
200,000.00

ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติ
บุคคลอโยเดีย - 
200,000.00

เป้นผู้รับจ้างรายเดิม
ด าเนินการต่อเนื่อง 3400001320

48

แผนบริหารความเส่ียง / ขอ
อนุมัติจัดจ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท า
แผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 
2563 และทบทวน แผนบริหาร
ความเส่ียงประจ าปี 2562 500000 500000 ตกลงราคา จ้าง

บจก.เดอะ เลคเชอร์
เลอร์ คอนซัลติง พลัส

บจก.เดอะ เลคเชอร์
เลอร์ คอนซัลติง พลัส
 - 498,620.00

บริษัท เดอะ เลคเชอร์
เลอร์ คอนซัลติง พลัส 
จ ากัด - 498,620.00

มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ 3400001321

49

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
เพิม่พนักงานท าความสะอาด
พืน้ทีก่ารจัดการแข่งขัน
แบดมินตันสมัครเล่นนานาชาติ
คร้ังที ่๙ 15074.7 0 ตกลงราคา จ้าง บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
15,074.70

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 15,074.70

เสนอราคมเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001322



50

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกเพือ่
ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดการ
แข่งขันแบดมินตันสมัครเล่น
นานาชาติ คร้ังที ่๙ 13500 13500 ตกลงราคา จ้าง น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน

น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน
 - 13,500.00

สิงห์ไพร การ์เด้นท์โดย
น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน -
 13,500.00

ตกลงราคาเป็นไป
ตามก าหนด 3400001323

51

งานรักษาความสะอาด-ศาล
ปกครอง / งานจ้างดูแลรักษา
ความสะอาดพืน้ทีส่่วนกลาง
อาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 5300000 5266000

ประกวดราคา
 ซ้ือ บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
4,370,099.00

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 4,370,098.99

ชนะการเสนอราคา
ต่ าสุด

F0-1-04-0164-
62

52

งานดูแลรักษาความสะอาด
อาคารและสถานที ่ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ / งานดูแล
รักษาความสะอาดอาคารและ
สถานที ่ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ 93000000 92947000

ประกวดราคา
 ซ้ือ บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
70,255,555.00

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 70,255,555.02 เสนอราคาต่ าสุด 3500001560



53

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมท่อเมน
ระบายน้ าเสีย (ด้านส่ง) บ่อรวม
น้ าเสีย (SUM) บริเวณประตู ๒ 
ด้านในอาคารศูนย์ประชุม เป็น
กรณีเร่งด่วน 43000 43000

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

หจก.ศ.เวสสุวรรณ 
สารภี เชียงใหม่ - 
43,000.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000412

54

ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดจ้างพนักงานท าความ
สะอาด งานกิจกรรมพัฒนาชุมชน
 วันที ่22 กันยายน 2562 844.96 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 844.96

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000411

55

จัดหาวัสดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุง
ฯ/อะไหล่ / จัดซ้ือสายฉีดช าระ 
Hafele รุ่น 485.95.012 สีขาว 
เพือ่ทดแทนของเดิมทีเ่ส่ือมสภาพ
 โดยเร่งด่วน 33039.72 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

บริษัท สุนทรประสิทธิ ์
กรุ๊ป จ ากัด - 33,039.72 9900000408



56

จัดหาวัสดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุง
ฯ/อะไหล่ / จัดซ้ือสารเคมี เพือ่ใช้
ในระบบท าความเย็นอาคารศาล
ปกครอง 89880 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

บริษัท พี แอนด์ 
ดับบลิว เคมิคอลจ ากัด
 - 89,880.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000409

57

จ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ภายใน ธพส. / ขออนุมัติจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 
ธพส. ประจ าเดือน กรกฎาคม 
2562 23750 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
 จ ากัด - 23,750.00

เร่งไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน 9900000410


