
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1

โครงการน านโยบายด้านการ
ก ากับดูแลกิจการทีดี่ไปสู่การ
ปฏิบัติ / ขออนุมัติจ้างเหมา
บริการจัดกิจกรรมธรรมาภิบาล
และงาน CG Day 2019 439770 439770 ตกลงราคา จ้าง

บจก.เมจิกซีสเต็ม 
(ประเทศไทย)

บจก.เมจิกซีสเต็ม 
(ประเทศไทย) - 
439,770.00

บริษัท เมจิกซีสเต็ม
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
439,770.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000610

2

พัฒนาปรับปรุงระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (serviceD) / งานจ้าง
พัฒนาปรับปรุงระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (serviceD) 600000 599200 พิเศษ จ้าง

บจก.บริษัท ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

บจก.บริษัท ไอซีอี 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด - 
582,080.00

บริษัท ไอซีอี คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด - 
582,080.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3500001562

3

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือกระดาษเช็ดมือและ
กระดาษช าระ จ านวน ๒ รายการ 95969.37 95969.37 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.เชียงใหม่ แจนิโท
เรียล ซัพพลาย

บจก.เชียงใหม่ แจนิโท
เรียล ซัพพลาย - 
95,969.37

บริษัท เชียงใหม่ แจนิโท
เรียล ซัพพลาย จ ากัด -
 95,969.37

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000611

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562



4

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ-ไฟ
ประดับ / จ้างเหมาจัดซ้ือและ
ปลูกต้นไม้เพือ่ปรับปรุง
ทัศนียภาพภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 79313.75 0 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.เค.เอ็น.พ.ียูทากะ

บจก.เค.เอ็น.พ.ียูทากะ
 - 79,313.75

บริษัท เค.เอ็น.พ.ียูทา
กะ จ ากัด - 79,313.75

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001324

5

งานปรับปรุงพืน้ผิวถนนรอบ
อาคาร / ขออนุมัติจ้างปรับปรุง
ทางเดินผู้พิการบริเวณทิศใต้
อาคารจอดรถราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 245000 243806.46 ตกลงราคา จ้าง

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 243,806.46

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง -
 243,806.46

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001325

6

จัดหาวัสดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุง
ฯ/อะไหล่ / จัดซ้ือโถสุขภัณฑ์ 
แบบใช้ฟลัชวาล์ว 150000 137338 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป

บจก.สุนทรประสิทธิ ์
กรุ๊ป - 137,388.00

บริษัท สุนทรประสิทธิ ์
กรุ๊ป จ ากัด - 
137,388.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3100001753

7

อุปกรณ์ส านักงาน ธพส. / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือตู้ผลิตน้ าด่ืม 2 
อุณหภูมิ เพือ่ติดต้ังในห้อง 
pantry room  โรงจอดรถบริการ 10165 0 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.พี เอส วี ยูนิเทค

บจก.พี เอส วี ยูนิเทค
 - 10,165.00

บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค
 จ ากัด - 10,165.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3300000373

8

ค่าชุดสูท-กรรมการใหม่ / ขอ
อนุมัติตัดชุดสูทกรรมการใหม่ 
(นางศิริพร นพวัฒนพงศ์) 10000 0 ตกลงราคา จ้าง บริษัทสูท แน็ค จ ากัด

บริษัทสูท แน็ค จ ากัด
 - 9,630.00

บริษัท สูท แน็ค จ ากัด -
 9,630.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000612



9

กิจกรรมลอยกระทง / งานจ้าง
จัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 
2562 210000 210000

เฉพาะเจาะจง
(ข) 1-5 แสน 
จ้าง

บจก.สตอร์ม เซิร์จ 
ซาวด์แอนด์ไลท์ ซิสเท็ม

บจก.สตอร์ม เซิร์จ 
ซาวด์แอนด์ไลท์ ซิส
เท็ม - 208,650.00

บริษัท สตอร์ม เซิร์จ 
ซาวด์แอนด์ไลท์ ซิสเท็ม
 จ ากัด - 208,650.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001326

10

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกเพือ่
ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดงาน
พิธีมงคลสมรส 4500 4500

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 จ้าง น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน

น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน
 - 4,500.00

สิงห์ไพร การ์เด้นท์โดย
น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน -
 4,500.00

ตกลงราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001328

11

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดจ้างงานซ่อม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 90950 90950

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
จ้าง

บริษัท วิชั่น แอนด์ ซี
เคียวริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด -
 90,950.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000416

12

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร กรณี
เร่งด่วน 732.95 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

กิตติสนามบินน้ า - 
732.95

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000417



13

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/
อุปกรณ์  กรณีเร่งด่วนงานระบบ
วิศวกรรม 125.24 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

หจก. ส.การประปา - 
125.24

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000419

14

ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดจ้างพนักงานขัดล้าง
ลานอเนกประสงค์ งาน มหกรรม
การประกวดการอนุรักษ์พระบูชา
 พระเคร่ือง เคร่ืองรางและ
เหรียญพระคณาจารย์ (กรมพระ
ธรรมนูญ) วันที ่27 ตุลาคม 2562 32952.72 0

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 จ้าง

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 32,952.72

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000420

15

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติ
ซ้ือพร้อมเปล่ียนกระจก บริเวณ
ลานจอดรถรอบอาคาราชบุรี
ดิเรกฤทธิ ์จ าเป็นเร่งด่วน กรณี
ไม่ได้คาดหมาย 80250 0

ตกลงราคา 
แบบเร่งด่วน 
ซ้ือ

บริษัท พ.ีท.ีจี คอน
สตรัคชั่น จ ากัด - 
80,250.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000418



16

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรม / งานจ้าง
เปล่ียนกระจกผนังอาคาร 
Curtain Wall ชั้น 1 อาคาร
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 800000 736160 พิเศษ จ้าง

บจก.เอส เอ็ม จี กลาส 
แอนด์ เมทัล, บริษัทเก
รท ซัคเซซ เทรดด้ิง 
จ ากัด, หจก.พีเอ็นทีอาร์ 
เอ็นจิเนียร่ิง

บจก.เกรทซัคเซซ เท
รดด้ิง - 609,900.00, 
บจก.เอส เอ็ม จี กลาส
 แอนด์ เมทัล - 
714,225.00, หจก.พี
เอ็นทีอาร์ เอ็นจิเนียร่ิง
 - 727,600.00

บริษัท เกรท ซัคเซซ เท
รดด้ิง จ ากัด - 
609,900.00

มีอาชีพรับจ้า่งและ
เสนอราคาต่ าสุด 3100001754

17

จัดท าแนวทางการจัดท า DRP 
(Disaster Recovery Plan)   / 
ขออนุมัติจัดจ้างทีป่รึกษาจัดท า
แนวทางการจัดท า DRP  
(Disaster Recovery Plan) 
ประจ าปี  2562-2565 2500000 2499680.5 พิเศษ จ้าง

บริษัทสถาพร แอนด์ ไรค์
 จ ากัด

บริษัทสถาพร แอนด์ 
ไรค์ จ ากัด - 
2,500,000.00

บริษัท สถาพร แอนด์ 
ไรค์ จ ากัด - 
2,500,000.00 เป็นผู้เชี่ยวชาญ 3500001557

18

ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระจัมโบ้
โรลเพือ่ใช้ในศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 347750 347750 ตกลงราคา ซ้ือ บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
347,750.00

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 347,750.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001319

19

กิจกรรม CSR ปี 2562 / จ้างจัด
นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 39590 39590

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 จ้าง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ 
แอด จ ากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์
 แอด จ ากัด - 
39,590.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์
 แอด จ ากัด - 
39,590.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001329



20

โครงการใหม่ /  งานจ้าง
ปรับปรุงพืน้ทีส่ านักงานชั้น 1 
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 3000000 2990521.6 พิเศษ ซ้ือ

บจก.เวลธ์ แอสเซท ดี
เวลลอปเมนท์, บจก.
เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิเนีย
ร่ิง, หจก.พ.ี พ.ี แอนด์ จี
 อินเตอร์ ซัพพลาย

บจก.เวลธ์ แอสเซท ดี
เวลลอปเมนท์ - 
2,900,000.00, บจก.
เอส-เพาเวอร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 
2,878,300.00, หจก.
พ.ี พ.ี แอนด์ จี 
อินเตอร์ ซัพพลาย - 
2,995,229.60

บริษัท เอส-เพาเวอร์ 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด - 
2,878,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 3500001565

21

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในศูนย์
ราชการ / ขออนุมัติจัดซ้ือถัง
ขยะสแตนเลส ขนาด ๘๐ ลิตร 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 200000 198592 ตกลงราคา ซ้ือ

หจก.คลังครัวเรือน ซัพ
พลาย

หจก.คลังครัวเรือน 
ซัพพลาย - 
186,608.00

หจก. คลังครัวเรือนซัพ
พลาย - 186,608.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3300000374

22

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรม / จัดจ้างติด
ฟิล์มกรองแสงบริเวณทางเดิน
ด้านหน้าอาคารธนพิพัฒน์ 90000 0

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 จ้าง

บจก.บริษัท มโหฬาร
ฟิล์ม จ ากัด

บจก.บริษัท มโหฬาร
ฟิล์ม จ ากัด - 
77,040.00

บริษัท มโหฬารฟิล์ม 
จ ากัด - 77,040.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001330



23

ค่าบริการระบบ e-Learning / 
ขออนุมัติจัดจ้างพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 
Courseware หลักสูตร การ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 160000 154080

เฉพาะเจาะจง
(ข) 1-5 แสน 
จ้าง บจก.ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง

บจก.ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง -
 149,800.00

บริษัท ดาต้า อีเลิร์นนิ่ง
 จ ากัด - 149,800.00

เป็นผู้ประกอบการ
รายเดิมด าเนินการ
ต่อเนื่อง 3400001331

24

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือถุงขยะสีด าและถุง
ขยะสีขาวขุ่น 86970 86970

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 ซ้ือ น.ส.ธนิดา ชุ่มอินทรจักร

น.ส.ธนิดา ชุ่มอินทร
จักร - 86,970.00

เชียงใหม่ศุภโชคโดย 
นางสาวธนิดา ชุ่ม
อินทรจักร - 86,970.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000613

25

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกเพือ่
ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดงาน
พิธีมงคลสมรส (นางสาวกาญจน
รัตน์ กันจะขัติ ) 4500 4500

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 จ้าง น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน

น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน
 - 4,500.00

สิงห์ไพร การ์เด้นท์โดย
น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน -
 4,500.00

ตกลงราคาไปตาม
ก าหนด 3400001333



26

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกเพือ่
ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดงาน
รับรางวัล Promoting 9000 9000

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 จ้าง น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน

น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน
 - 9,000.00

สิงห์ไพร การ์เด้นท์โดย
น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน -
 9,000.00

ตกลงราคาเป็นไป
ก าหนด 3400001332

27

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกเพือ่
ช่วยจัดเตรียมสถานทีแ่ละอ านวย
ความสะดวกในพืน้ทีก่ารจัดงาน
หอการค้าแฟร์ 63000 63000

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 จ้าง น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน

น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน
 - 63,000.00

สิงห์ไพร การ์เด้นท์โดย
น.ส.เพ็ญนภา สล่าปัน -
 63,000.00

ตกลลงราคาตาม
ก าหนด 3400001334

28
กิจกรรม CSR ปี 2562 / จัดจ้าง
กิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2563 1200000 1158275 สอบราคา จ้าง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ 
แอด จ ากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์
 แอด จ ากัด - 
1,127,352.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์
 แอด จ ากัด - 
1,127,352.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

Z0-1-04-0171-
62

29

ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง/อื่นๆ / 
ขอซ้ือห่วงยางช่วยชีวิต เพือ่ใช้ใน
ศูนย์ราชการ 3200 0

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 ซ้ือ อาทรพาณิชย์

อาทรพาณิชย์ - 
3,200.00

อาทรพาณิชย์ - 
3,200.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000615

30

จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ให้แก่
 ธพส.ป2ี562 / จัดซ้ือนามบัตร 
ประจ าเดือน พ.ย. 62 7490 0

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 ซ้ือ บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์

บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์ -
 7,490.00

บริษัท ซุปเปอร์พร้ินท์ 
จ ากัด - 7,490.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000614



31

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
เพิม่พนักงานท าความสะอาด
พืน้ทีก่ารจัดงานหอการค้าแฟร์ 150747 150747

เฉพาะเจาะจง
(ข) 1-5 แสน 
จ้าง บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
150,747.00

บริษัท ราชาโยค จ ากัด
 - 150,747.00

ตกลงราคาไปตาม
ก าหนด 3400001335

32

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและ
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๘ 
รายการ 5003 5003

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 ซ้ือ

บจก.บริษัท เชียงใหม่
ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด

บจก.บริษัท เชียงใหม่
ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด - 
5,003.00

บริษัท เชียงใหม่ศึกษา
ภัณฑ์ จ ากัด - 5,003.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000616

33

โครงการซ้อมหนีไฟ / จัดหา
เต้นท์เพือ่การซ้อมอพยพหนีไฟ
อาคาร บี 5350 0

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน 
เช่า บจก.วัฒนาเต็นท์

บจก.วัฒนาเต็นท์ - 
5,350.00

บริษัท วัฒนาเต็นท์ 
จ ากัด - 5,350.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3400001336

34

จ้างวิเคราะห์ทางเลือกใช้ระบบ 
ERP  / ขออนุมัติจัดจ้างโครงการ
ศึกษาและวิเคราะห์ทางเลือกการ
ใช้ระบบ ERP 3000000 2999557.75 พิเศษ จ้าง

บริษัทสถาพร แอนด์ ไรค์
 จ ากัด

บริษัทสถาพร แอนด์ 
ไรค์ จ ากัด - 
2,990,000.00

บริษัท สถาพร แอนด์ 
ไรค์ จ ากัด - 
2,990,000.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

Z0-1-04-0170-
62

35
ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง/อื่นๆ / 
ขอซ้ืออุปกรณ์ความปลอดภัย 5000 0

เฉพาะเจาะจง
(ข) <=1 แสน
 ซ้ือ อาทรพาณิชย์

อาทรพาณิชย์ - 
2,568.00

อาทรพาณิชย์ - 
2,568.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000617



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


