
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
วงเงนิที่จัดซ้ือ
หรอืจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ซ้ือ/ผู้รบัเอกสาร
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

1

งานปรับปรุง Two wire Remote / 
งานจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเปดิ-
ปดิไฟแสงสวา่งของอาคารรัฐประศาสน
ภกัดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 2000000 1966660 วธิพีเิศษ

บริษทับวิด้ิง แอดวานซด์ 
โซลูชั่น จ ากัด

บริษทับวิด้ิง แอดวานซด์ 
 โซลูชั่น จ ากัด - 
1,800,000.01

บริษทั บวิด้ิง แอดวานซด์
โซลูชั่น จ ากัด - 
1,800,000.01

สามารถจัดหาได้ตาม 
spec.ที่ระบใุน TOR 3400001174

2

งานระบบเสียงตามสาย(Public 
Address System) / ขออนุมัติจัดจ้าง
งานจ้างปรับปรุงระบบเสียงประกาศตาม
สาย อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ 1500000 1471485.4 วธิพีเิศษ บจก.สองศูนย์หนึ่งศูนย์

บจก.สองศูนย์หนึ่งศูนย์ -
 1,471,485.40

บริษทั สองศูนย์หนึ่งศูนย์
 จ ากัด - 1,471,485.40 เปน็ผู้รับจ้างรายเดิม 3400001172

3

งานปรับปรุงด้านจราจร / ขออนุมัติ
จัดซ้ือปา้ยจราจรและอุปกรณ์ไฟ
กระพริบโซล่าเซลล์พร้อมติดต้ังภายใน
ศูนย์ราชการฯ 500000 498085 วธิตีกลงราคา บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง

บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรด
ด้ิง - 497,041.75

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เท
รดด้ิง จ ากัด - 497,041.75 3400001166

4
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในศูนย์ราชการ / 
จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธภ์ายในลิฟท์
โดยสาร 500000 345610 วธิตีกลงราคา บจก.โชติการ ครีเอชั่น

บจก.โชติการ ครีเอชั่น - 
335,659.00

บริษทั โชติการ ครีเอชั่น 
จ ากัด - 335,659.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง
และเคยด าเนินการมา
ก่อน 3100001728

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2562



5

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้าง
บคุคลภายนอกเพื่อช่วยจัดเตรียม
สถานที่และอ านวยความสะดวกในพื้นที่
การจัดงาน 	“อีซูซุยอดนักขับมือทอง 
๒๕๖๒” 6300 6300 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
6,300.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดย
น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
6,300.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001177

6

งานปรับปรุงด้านจราจร /  ขออนุมัติจ้าง
ซ่อมปอ้มจราจร บริเวณใต้สะพานตรง
ทางเข้า-ออก บริเวณหน้าศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม
 ๒๕๕๐ 110000 101650 วธิตีกลงราคา

บจก.ยูแอนด์ซี อลูมิเนียม 
แคลดด้ิง 2016

บจก.ยูแอนด์ซี อลูมิเนียม
 แคลดด้ิง 2016 - 
99,510.00

บริษทั ยู แอนด์ ซี 
อลูมิเนียม แคลดด้ิง 2016
 จ ากัด - 99,510.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001175

7
ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขออนุมัติจัด
จ้างพนักงานขัดล้างลานอเนกประสงค์ 
งาน Green Market วนัที่ 13 มิ.ย. 62 13525.07 0 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
13,525.07

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
13,525.07

คุณสมบติัครบถ้วย
ตามจัดจ้างงาน 3400001183

8

ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขออนุมัติจัด
จ้างพนักงานขัดล้างลานอเนกประสงค์ 
งาน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์
พระบชูาพระเคร่ือง เคร่ืองรางและ
เหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศวนัที่ 
16 มิ.ย. 62 21378.07 0 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
21,378.07

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
21,378.07

คุณสมัติเหมาะสมกับ
การจัดจ้างงาน 3400001185



9

ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขออนุมัติจัด
จ้างพนักงานขัดล้างลานอเนกประสงค์ 
งานเล้ียงอาหารมื้อเย็น คาเฟอ่เมซอน 
(Cafe Amazon) บริษทั ปตท. จ ากัด 
วนัที่ 21 มิ.ย. 62 16361.15 0 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
16,361.15

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
16,361.15

คุณสมบติัเหมาะสม
กับการจัดจ้างงาน 3400001184

10

งานปรับปรุงพื้นผิวโครงสร้างพร้อมท า
กันซึมพื้นชั้นดาดฟา้ อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี (BM) / งานปรับปรุง
พื้นผิวโครงสร้างพร้อมท ากันซึมพื้นชั้น
ดาดฟา้ อาคารรัฐประศาสนภกัดี (BM) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 1000000 867770 วธิพีเิศษ

บจก.เอพลัส บวิเดอร์ 
แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ, หจก.ไตรสกุล, 
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดแม็กซ์ 
เซิร์ฟ

บจก.เอพลัส บวิเดอร์ 
แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ - 631,300.00, 
หจก.ไตรสกุล - 
615,000.00, หา้ง
หุ้นส่วนจ ากัดแม็กซ์ 
เซิร์ฟ - 856,000.00

หจก.ไตรสกุล - 
615,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3400001176

11
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในศูนย์ราชการ / 
ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองก าจัดเศษอาหาร
เปน็ปุ๋ย 140000 138000 วธิตีกลงราคา บจก.โอ๊คลิน (ประเทศไทย)

บจก.โอ๊คลิน (ประเทศ
ไทย) - 138,000.00

บริษทั โอ๊คลิน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด - 138,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3300000363

12
จัดท าระบบ Web Application 
Firewall / ขออนุมัติจัดซ้ือโครงการ
ระบบ Web Application Firewall 4000000 3989901.6 วธิพีเิศษ

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด - 3,950,000.00

บริษทั ดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด - 3,949,999.99 3500001488



13

ค่าด าเนินการขออนุญาต Gas Station /
 จัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปโิตรเลียมเหลว 
ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม 
ส าหรับถังก๊าซหงุต้ม  ณ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม
 ๒๕๕๐ 500000 470372 วธิตีกลงราคา

บมจ.พ ีเอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วสิ

บมจ.พ ีเอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วสิ - 470,372.00

บริษทั พ ีเอ อี เทคนิคอล 
เซอร์วสิ จ ากัด(มหาชน) -
 470,372.00

มีคุณสมบติัครบถ้วน 
และน่าเชื่อถือ 3500001489

14

งานปรับปรุงรอยแตกร้าวผนังอาคาร 
ทาสี และขัดล้างท าความสะอาดคอมโพ
สิต บริเวณลานจอดรถอาคาร (BC)   / 
งานจ้างปรับปรุงทาสีและท าความ
สะอาดคอมโพสิตอาคารจอดรถ BC  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 1000000 859011.52 วธิพีเิศษ

บจก.แมสซีฟ คอนกรีตรี
แพร์, บจก.เอพลัส บวิ
เดอร์ แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ, หจก.ไตรสกุล, 
หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

บจก.แมสซีฟ คอนกรีตรี
แพร์ - 665,000.00, 
บจก.เอพลัส บวิเดอร์ 
แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ - 692,005.38, 
หจก.ไตรสกุล - 
700,000.00, หจก.พี
เอ็นทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
813,200.00

บริษทั แมสซีฟ คอนกรีต
รีแพร์ จ ากัด - 
665,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 3400001187

15

ปรับปรุงระบบลิฟท/์บนัไดเล่ือน / ขอ
อนุมัติจัดจ้างปรับปรุงประตูระบบลิฟต์
อาคารรัฐประศาสภกัดีและอาคาร
ราชบรีุดิเรกฤทธิ์ 4900000 4898995 วธิพีเิศษ

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด - 4,556,065.35

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด - 
4,556,065.35 เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์ 3100001729

16

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจ้างซ่อมทอ่
รับระบายน้ าฝน อาคารศาลปกครอง ชั้น
11 500000 499847.5 วธิตีกลงราคา

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 487,351.32

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พเีอ็น
ทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
487,351.32

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001186



17 งานปรับปรุงหอ้งเคร่ืองงานวศิวกรรม
ระบบประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดจ้าง
งานปรัปปรุงหอ้งเคร่ืองระบบปรับ
อากาศชั้นหลังคา อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี จ านวน ๒ หอ้ง (Core W๑) 1000000 916450.19 วธิพีเิศษ

บจก.เอพลัส บวิเดอร์ 
แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ, หจก.พเีอ็นทอีาร์
 เอ็นจิเนียร่ิง, หา้งหุ้นส่วน
จ ากัดสีวลีกิจ

บจก.เอพลัส บวิเดอร์ 
แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ - 743,650.00, 
หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 856,000.00, 
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสีวลีกิจ
 - 720,110.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สีวลีกิจ
 - 720,110.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง
และเสนอราคาต่ าสุด 3400001188

18

โครงการรณรงค์ก าจัดสัตว ์และแมลง
รบกวน / ขออนุมัติจัดจ้างบริการหอ้ง
ประชุมพร้อมอาหารเบรค และอาหาร
กลางวนั เพื่อรับรองผู้ร่วมกิจกรรม
ยกระดับความพงึพอใจของลูกค้าผ่าน
กระบวนการสร้างความสัมพนัธก์ับลูค้า 
ประจ าป ี2562 96250 0 วธิตีกลงราคา

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)
 - 96,250.00

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ ากัด (มหาชน) -
 96,250.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001189

19

โครงการรณรงค์ก าจัดสัตว ์และแมลง
รบกวน / ขออนุมัติจัดซ้ือของรางวลั 
และของที่ระลึก โครงการยกระดับความ
พงึพอใจของลูกค้าผ่านกระบวนการ
สร้างความสัมพนัธก์ับลูกค้าประจ าป ี
2562 30000 0 วธิตีกลงราคา บจก.สหชัย เอกประสิทธิ์

บจก.สหชัย เอกประสิทธิ์
 - 28,376.00

บริษทั สหชัยเอกประสิทธิ์
 จ ากัด - 28,376.40

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000566

20 อุปกรณ์ส านักงาน ธพส. / ขออนุมัติ
จัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ 20597.5 0 วธิตีกลงราคา

บมจ.สยามสตีลอินเตอร์
เนชั่นแนล

บมจ.สยามสตีลอินเตอร์
เนชั่นแนล - 20,597.50

บริษทั สยามสตีลอินเตอร์
เนชั่นแนลจ ากัด(มหาชน)
 - 20,597.50

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3300000364



21
จัดหาวสัดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุงฯ/อะไหล่
 / ขออนุมัติจัดซ้ือสายฉีดช าระ HAFELE
 รุ่น 485.95.012 ขาว เพื่อเปล่ียน
ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 420000 419996.4 วธิตีกลงราคา บจก.สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป

บจก.สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป
 - 419,996.40

บริษทั สุนทรประสิทธิ ์
กรุ๊ป จ ากัด - 419,996.40

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3100001731

22
จัดหาวสัดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุงฯ/อะไหล่
 / ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ LED เพื่อ
เปล่ียนทดแทนในพื้นที่ศูนย์อาหารและ
ส่วนกลาง ภายในอาคาร 420000 400287 วธิตีกลงราคา

บริษทัก้าวแรกบสิซิเนส 
จ ากัด

บริษทัก้าวแรกบสิซิเนส 
จ ากัด - 394,669.50

บริษทั ก้าวแรกบสิซิเนส 
จ ากัด - 394,669.50

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3100001730

23

จัดหาวสัดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุงฯ/อะไหล่
 / จัดซ้ือสารเคมีปอ้งกันตะไคร่และ
ตะกรัน ระบบปรับอากาศ อาคาร
ส านักงานศาลปกครอง 359520 359520 วธิตีกลงราคา

บริษทัพ ีแอนด์ ดับบลิว 
เคมิคอล    จ ากัด

บริษทัพ ีแอนด์ ดับบลิว 
เคมิคอล    จ ากัด - 
359,520.00

บริษทั พ ีแอนด์ ดับบลิว 
เคมิคอลจ ากัด - 
359,520.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3100001732

24

โครงการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภยั
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (Safety@Work) / ขออนุมัติ
 จัดจ้างบริการฉีดวคัซีนปอ้งกันไข้หวดั
ใหญ่ 4 สายพนัธุ ์ประจ าป ี2562 79200 79200 วธิตีกลงราคา

อื่นๆโรงพยาบาลบา้นแพว้ 
(องค์การมหาชน)

อื่นๆโรงพยาบาลบา้น
แพว้ (องค์การมหาชน) -
 79,200.00

โรงพยาบาลบา้นแพว้
(องค์การมหาชน) - 
79,200.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
เง่ือนไข 3400001191

25

กิจกรรม CSR ป ี2562 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือชุดสังฆทาน กิจกรรมพธิที าบญุตัก
บาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปี
พทุธศักราช 2562 3000 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

บริษทั บริษทั สุวรรณชาด
 จ ากัดในพระบรม
ราชูปถัมภ ์- 2,725.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000308



26

กิจกรรม CSR ป ี2562 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพานพุ่ม และค่าแต่งหน้า ท าผม 
เพื่อบนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพร
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าป ี
2562 29000 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

น.ส. สาวติรี  ทองไพจิตร
 - 29,000.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000307

27

กิจกรรม CSR ป ี2562 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพานพุ่ม และค่าแต่งหน้า ท าผม 
เพื่อบนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพร
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าป ี
2562 29000 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

นายวฒิุพงศ์ เครือวลัย์ - 
29,000.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000306

28

งานปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ าเย็น และพดัลม
ระบายอากาศ / ขออนุมัติจัดจ้าง
ปรับปรุงระบบเคร่ืองสูบน้ าระบบส่ง
น้ าประปา อาคารวศิวกรรม ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม
 ๒๕๕๐ 500000 479360 วธิตีกลงราคา

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด, 
บมจ.ไทยโพลิเมอร์ซัพ
พลาย

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด - 
331,700.00, บมจ.ไทย
โพลิเมอร์ซัพพลาย - 
325,494.00

บริษทั ไทยโพลิเมอร์ ซัพ
พลาย จ ากัด - 
325,494.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง
และมีความช านาญ 3400001190

29

โครงการปรับปรุงทศันียภาพ-ไฟประดับ
 / งานจัดหาต้นไม้พร้อมปลูกและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณศาลงู ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕o 150000 131347.58 วธิตีกลงราคา บจก.พนาทศัน์

บจก.พนาทศัน์ - 
131,347.58

บริษทั พนาทศัน์ จ ากัด - 
131,347.58

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001192



30

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขอvอนุมัติเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/
อุปกรณ์ งานระบบปรับอากาศ กรณี
เร่งด่วน อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ์ 800 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

บริษทั อมรศูนย์รวม
อะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 
จ ากัด - 800.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000310

31

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขอเบกิค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งาน
ระบบปอ้งกันอัคคีภยั กรณีเร่งด่วน 
อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ์ 1391 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

เอ็ม. ซี. รับเบอร์ - 
1,391.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000309

32

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุ
ส้ินเปลือง/อุปกรณ์  กรณีเร่งด่วนงาน
ระบบวศิวกรรม 3210 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

บริษทั เฮอริเทจ พลัส 
จ ากัด - 3,210.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000303

33

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
สารเคมีส าหรับการด าเนินการบ าบดัน้ า
เสีย ศูนย์ราชการฯ 142684.5 142684.5 วธิตีกลงราคา บจก.คริสโก เคมีคอล

บจก.คริสโก เคมีคอล - 
142,684.50

บริษทั คริสโก เคมีคอล 
จ ากัด - 142,684.50

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000567

34

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติซ้ือพร้อม
เปล่ียน Pressure Switch ของเคร่ือง
ท าน้ าเย็น หมายเลข CH-05 ขนาด 100
 ตันความเย็น อาคารส านักงานศาล
ปกครอง จ าเปน็เร่งด่วนกรณีไม่ได้
คาดหมาย 18517.42 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

บริษทั แคเรียร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด - 18,517.42 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000305



35
ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขออนุมัติจัด
จ้างพนักงานขัดล้างพื้น Sky running 
วนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2562 28040.42 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
28,040.42

กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000312

36

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและ
สถาปตัยกรรม / งานซ่อมแซม
อลูมิเนียมคอมโพสิตและพื้นรอยต่อ
อาคารชั้นดาดฟา้ อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี จ าเปน็เร่งด่วนกรณีไม่ได้คาดหมาย
มาก่อน 95000 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

บริษทั เอพลัส บวิเดอร์ 
แอนด์ แมททเีรียล 
เซอร์วสิ จ ากัด - 
95,000.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000311

37
จัดหาวสัดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุงฯ/อะไหล่
 / จัดซ้ือ motor FCU Carrier P/N 
42CH04,06F2-1/20 TA4-VN-6 ระบบ
ปรับอากาศ โดยเร่งด่วน 85600 0 วธิตีกลงราคา กรณีจ าเปน็เร่งด่วน

บริษทั ไดเซอิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด - 85,600.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000304

38

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้าง
บคุคลภายนอกเพื่อช่วยจัดเตรียม
สถานที่และอ านวยความสะดวกในพื้นที่
การจัดงาน 	Lanna Expo 2019 58500 58500 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
58,500.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดย
น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
58,500.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001193

39 กิจกรรม CSR ป ี2562 / จ้างจัด
นิทรรศการวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2562 40000 39162 วธิตีกลงราคา

บริษทับลีีฟ ครีเอชั่น 9 
จ ากัด

บริษทับลีีฟ ครีเอชั่น 9 
จ ากัด - 39,162.00

บริษทั บลีีฟ ครีเอชั่น 9 
จ ากัด - 39,162.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001194



40 ค่าใช้จ่ายวสัดุส้ินเปลือง/อื่นๆ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือธงชาติ ตราสัญลักษณ์ และ
ธงตราสัญลักษณ์พร้อมผ้าประดับตกแต่ง 120974.2 120974.2 วธิตีกลงราคา อาทรพาณิชย์

อาทรพาณิชย์ - 
120,974.20

อาทรพาณิชย์ - 
120,974.20

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3100001733

41
ค่าวสัดุส้ินเปลืองส านักงานประจ าป ี
2562  / ขออนุมัติจัดซ้ือภาชนะเพื่อ
รับรองผู้บริหารระดับสูงและแขก 93314.7 0 วธิตีกลงราคา บจก.ยูนิเวอร์แซล เซรามิค

บจก.ยูนิเวอร์แซล 
เซรามิค - 93,314.70

บริษทั ยูนิเวอร์แซล 
เซรามิค จ ากัด - 
93,314.70

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000568

42

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดจ้างงาน
เปล่ียนเคร่ืองส่งลมเย็นภายในหอ้งเสวนา
 2 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหง่ชาติ 42800 42800 วธิตีกลงราคา

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 39,590.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พเีอ็น
ทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
39,590.00 3400001197

43

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดจ้าง
เปล่ียนถังแรงดันของ Booster Pump 
ระบบประปา 98300.9 0 วธิตีกลงราคา

บริษทักรุนด์ฟอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทักรุนด์ฟอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
98,300.90

บริษทั กรุนด์ฟอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
98,300.90

เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์
โดยตรง 3100001735

44
ค่าชุดสูท-กรรมการใหม่ / ขออนุมัติตัด
ชุดสูทกรรมการใหม่ (นางสาวชุณหจิต  
สังข์ใหม)่ 10000 0 วธิตีกลงราคา บริษทัสูท แน็ค จ ากัด

บริษทัสูท แน็ค จ ากัด - 
9,095.00

บริษทั สูท แน็ค จ ากัด - 
9,095.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000570

45
ค่าชุดสูท-กรรมการใหม่ / ขออนุมัติตัด
ชุดสูทกรรมการใหม่ (นายนาฬิกอติภคั  
แสงสนิท) 10000 0 วธิตีกลงราคา บริษทัสูท แน็ค จ ากัด

บริษทัสูท แน็ค จ ากัด - 
9,095.00

บริษทั สูท แน็ค จ ากัด - 
9,095.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000569

46

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
อะไหล่ลิฟต์พร้อมเปล่ียนลูกปนืเคาเตอร์
เวท Kone  EL1, EL2, EL4, EL5, EL13
  ศาลปกครอง 392904 392904 วธิตีกลงราคา

บริษทัโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทัโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 353,613.60

บริษทั โคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 353,613.60 เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์ 3100001734



47

จ้างดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์แม่ข่าย 
เครือข่ายข้อมูลส่ือสารและระบบงานของ
 ธพส / ขออนุมัติจัดจ้างดูแลบ ารุงรักษา
อุปกรณ์แม่ข่าย เครือข่ายข้อมูลส่ือสาร
และระบบงานของ ธพส. 2100000 2084039 วธิพีเิศษ

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด - 2,050,000.00

บริษทั ดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด - 2,050,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3500001494

48

โครงการสร้างความพงึพอใจและความ
ผูกพนัในบคุลากร (Employee 
Engagement) / ขออนุมัติ จัดจ้างเหมา
บริการรถตู้ VIP โครงการ Happy 
Family Day ภายใต้โครงการสร้าง
ความพงึพอใจและความผูกพนัในงาน
ของบคุลากร (Employee 
Engagement) ประจ าป ี2562 81600 81600 วธิตีกลงราคา บจก.แสนดีเซอร์วสิ

บจก.แสนดีเซอร์วสิ - 
81,600.00

บริษทั แสนดีเซอร์วสิ 
จ ากัด - 81,600.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001195

49
ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี2562 / ตรวจ
สุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ธพส. 
ประจ าป ี2562 330000 195600 วธิตีกลงราคา

อื่นๆโรงพยาบาลบา้นแพว้ 
(องค์การมหาชน)

อื่นๆโรงพยาบาลบา้น
แพว้ (องค์การมหาชน) -
 195,600.00

โรงพยาบาลบา้นแพว้
(องค์การมหาชน) - 
195,600.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001199

50

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.
เชียงใหม่ / ขอเพิ่มพนักงานท าความ
สะอาดพื้นที่การจัดงาน Lanna Expo 
2019 ระหวา่งวนัที่ ๒๘ มิถุนายน – ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 150747 150747 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
150,747.00

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
150,747.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001202



51

งานจ้างงานระบบกักเก็บน้ าและระบาย
น้ าโดยรอบโครงการอาคารรัฐประศาสน
ภกัดี (อาคาร B)ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
(ส่วนที2่) / งานจ้างงานระบบกักเก็บน้ า
และระบายน้ าโดยรอบโครงการอาคาร
รัฐประศาสนภกัดี (อาคารบี) ส่วนที่ ๒ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 1950000 1950000 วธิพีเิศษ

หจก.ขาวเจริญรุ่งเรือง
ไพศาล, หจก.เจษฎานนท,์
 หจก.โชควนัชัยก่อสร้าง

หจก.เจษฎานนท ์- 
1,900,000.00, หจก.
โชควนัชัยก่อสร้าง - 
1,950,000.00

หจก. เจษฎานนท ์- 
1,900,000.00 เปน้ผู้มีอาชีพรับจ้าง 3400001200

52

ปรับปรุงระบบลิฟท/์บนัไดเล่ือน / ขอ
อนุมัติจัดจ้างปรับปรุงชุดอุปกรณ์แปลง
กระแสไฟฟา้ระบบลิฟต์ อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดีและอาคารราชบรีุดิเรก
ฤทธิ์ 3500000 3456635 วธิพีเิศษ

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด - 3,214,670.55

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด - 
3,214,670.55

เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์
โดยตรง 3100001736

53 ปรับปรุงระบบลิฟท/์บนัไดเล่ือน / ขอ
อนุมัติซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์และ
บนัไดเล่ือน อาคารส านักงานศาลปกครอง 3600000 3327087.43 วธิพีเิศษ

บริษทัโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษทัโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 3,327,087.43

บริษทั โคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) - 3,327,087.43 เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์ 3100001737

54

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / งานติดต้ังสปริงเกอร์
ดับเพลิงสถานีก๊าซ ๘ สถานี อาคาร
ราชบรีุดิเรกฤทธิ(์อาคาร A) อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม
 ๒๕๕๐ 199856.05 199856.05 วธิตีกลงราคา

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 194,506.06

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พเีอ็น
ทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
194,506.06 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 3400001201



55

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / งานเปล่ียนอุปกรณ์
สถานีจ่ายก๊าซภายในศูนย์ราชการ 
อาคาร AM และ อาคาร BM 104325 104325 วธิตีกลงราคา บจก.อีคอน เอ็นเนอร์ยี

บจก.อีคอน เอ็นเนอร์ยี -
 101,650.00

บริษทั อีคอน เอ็นเนอร์ยี 
จ ากัด - 101,650.00 เปน็ผู้มีความช านาญ 3400001198


