
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ

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

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 งานปรับปรุงทอ่น้ าประปา (ทอ่ ABS)
 / ขออนุมัติจ้างปรับปรุงทอ่น้ าประปา
 (ทอ่ ABS) อาคารส านักงานศาล
ปกครอง  ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

4500000 4497754.31 วธิพีเิศษ หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 4,250,000.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พเีอ็นที
อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
4,250,000.01

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด

3500001503

2 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดซ้ือ น้ ามันดีเซล

58208 58208 วธิตีกลงราคา บจก.เรฟเซนส์ บจก.เรฟเซนส์ - 
58,208.00

บริษทั เรฟเซนส์ จ ากัด - 
58,208.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด

3100001741

3 กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดจ้าง
กิจกรรม Kids Day Camp 2019

550000 541152.5 วธิพีเิศษ บริษทัครีเอทฟี พอยท ์แอด
 จ ากัด

บริษทัครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ ากัด - 541,152.50

บริษทั ครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ ากัด - 541,152.50

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนดและมี
คุณสมบติัครบถ้วน

3400001265

4

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อช่วย
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ
สะดวกในพื้นที่การจัดพธิฉีลองมงคล
สมรส และการจัดโครงการพธิซ้ีอม
ย่อยงานพระราชทานปริญญาบตัร 
ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 18000 18000 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
18,000.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
18,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001257

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือน สิงหาคม 2562



5

ปรับปรุงระบบลิฟท/์บนัไดเล่ือน / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดอะไหล่
เบรคระบบลิฟต์ อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี และอาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 3500000 3210000 วธิพีเิศษ

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด - 
2,985,300.00

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
2,985,300.00

เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์ที่
เปล่ียนโดยตรง 3100001744

6

ปรับปรุงระบบลิฟท/์บนัไดเล่ือน / ขอ
อนุมัติจัดซ้ือพร้อมติดต้ังโซ่ลูกขั้นบนัได
เล่ือน อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 1200000 1179140 วธิพีเิศษ

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด - 
1,096,600.20

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
1,096,600.20

เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์
โดยตรง 3100001743

7

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
วสัดุส้ินเปลืองไส้กรองน้ ามันและ
แบตเตอร่ี ระบบสุขาภบิาล 19987.6 0 วธิตีกลงราคา หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง - 19,987.60

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พเีอ็นที
อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
19,987.60

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000585

8

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ
วสัดุส้ินเปลืองลวดเชื่อมสแตนเลส 15515 0 วธิตีกลงราคา บจก.แกลมเมอร์ รอว์

บจก.แกลมเมอร์ รอว ์- 
14,017.00

บริษทั แกลมเมอร์ รอว ์
จ ากัด - 14,017.00 เสนอราคาต่ าสุด 3200000586

9

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดจ้างท า
หนังสือรายงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวสิาหกิจ 
(CSR Report)  ป ี๒๕๖๒ 120000 102720 วธิตีกลงราคา

บริษทัครีเอทฟี พอยท ์แอด
 จ ากัด

บริษทัครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ ากัด - 99,510.00

บริษทั ครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ ากัด - 99,510.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง
และพอ้มด าเนินการใน
เวลาที่ก าหนด 3100001745



10

งานปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ าเสีย 
(Submersible Pump) / ขออนุมัติ
จัดซ้ือจัดจ้างเปล่ียน,ปรับปรุงเคร่ือง
สูบน้ าเสีย และปรับปรุงบอ่สูบน้ าเสีย 
อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี และอาคารส านักงาน
ศาลปกครอง 2500000 2483898 วธิพีเิศษ

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด, บมจ.
ไทยโพลิเมอร์ซัพพลาย, 
บริษทัชูพนัธุอ์ินดัสเทรียล    
    เซอร์วสิเซส จ ากัด

บจก.มาร์แชล ฟลูอิด - 
2,483,898.00, บริษทัชู
พนัธุอ์ินดัสเทรียล        
เซอร์วสิเซส จ ากัด - 
2,188,150.00

บริษทั ชูพนัธุอ์ินดัสเทรียล 
เซอร์วสิเซส จ ากัด - 
2,188,150.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง
และมีประสบการณ์ 3400001258

11

การปรับปรุงทอ่น้ าเย็นและทอ่ส่งลม
เย็น / ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงทอ่น้ า
เย็นและทอ่ส่งลมเย็นอาคารรัฐ
ประศาสนภกัดีศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 3500000 3438980 วธิพีเิศษ

บจก.เอส.เค.พาวเวอร์เทค, 
บริษทัเกิดผลทว ีจ ากัด, 
หจก.พเีอ็นทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง

บจก.เอส.เค.พาวเวอร์เทค
 - 2,807,680.00, บริษทั
เกิดผลทว ีจ ากัด - 
2,979,950.00, หจก.พี
เอ็นทอีาร์ เอ็นจิเนียร่ิง - 
2,971,818.00

บริษทั เอส.เค.พาวเวอร์เทค
 จ ากัด - 2,807,680.00 เสนอราคาต่ าสุด 3500001537

12

กิจกรรม CSR ป ี2562 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพานพุ่ม และค่าแต่งหน้า ท าผม 
เพื่อบนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพร
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหีลวง ประจ าปพีทุธศักราช 
๒๕๖๒ 29000 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

น.ส. สาวติรี  ทองไพจิตร -
 29,000.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000357



13

กิจกรรม CSR ป ี2562 / ขออนุมัติ
จัดซ้ือพานพุ่ม และค่าแต่งหน้า ท าผม 
เพื่อบนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพร
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหีลวง ประจ าปพีทุธศักราช 
๒๕๖๒ 29000 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

นายวฒิุพงศ์ เครือวลัย์ - 
29,000.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000358

14

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดซ้ือยางยอยญี่ปุ่น 2418.2 2418.2 วธิตีกลงราคา บจก.เอิร์ทสเคป

บจก.เอิร์ทสเคป - 
2,418.20

บริษทั เอิร์ทสเคป จ ากัด - 
2,418.20

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000587

15

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จ้างเหมาบคุคลภายนอกเพื่อ
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ
สะดวกภายในพื้นที่การจัดงาน งาน 
สัมมนาสหกรณ์ทั่วประเทศ ประจ าป ี
๒๕๖๒ เปน็กรณีเร่งด่วน 16800 16800

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
16,800.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000360



16

งานปรับปรุง BAS / ขออนุมัติจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมลงโปรแกรม
ของ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
(Building Automation System) 
งานวศิวกรรมประกอบอาคารศาล
ปกครอง 220000 210790 วธิตีกลงราคา

บริษทัอินเทลลิเจนท ์        
      ซิสเทม็ แมนเน็จเม้นท ์
จ ากัด

บริษทัอินเทลลิเจนท ์     
         ซิสเทม็ แมนเน็จ
เม้นท ์จ ากัด - 
210,790.00

บริษทั อินเทลลิเจนทซิ์ส
เทม็ แมนเน็จเม้นท ์จ ากัด -
 205,440.00 3300000367

17

ค่าใช้จ่ายวสัดุส้ินเปลือง/อื่นๆ / ขอ
อนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับเคร่ือง
ชาร์จโทรศัพทม์ือถืออัติโนมัติพร้อม
ติดต้ัง 5951.88 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั อินฟนิิท เทคโนโลยี
 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด - 
5,951.88 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000354

18

ค่าท าความสะอาด (จัดงานลาน
อเนกประสงค์ อาคาร B) / ขออนุมัติ
จัดจ้างพนักงานขัดล้างลาน
อเนกประสงค์ งาน มหกรรมการ
ประกวดการอนุรักษพ์ระบชูา พระ
เคร่ือง เคร่ืองรางและเหรียญพระ
คณาจารย์ทั่วประเทศ (ปลัดกลาโหม) 
วนัที่ 18 สิงหาคม 2562 24883.12 0 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
24,883.13

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
24,883.12

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001263

19

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและ
สถาปตัยกรรม / ขออนุมัติซ้ือพร้อม
เปล่ียนกระจกกรอบอาคาร ส านักงาน
อัยการสูงสุด ชั้น 9 อาคารราชบรีุ
ดิเรกฤทธิ ์จ าเปน็เร่งด่วน กรณีไม่ได้
คาดหมาย 81320 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั เกรท ซัคเซซ เทรด
ด้ิง จ ากัด - 81,320.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000355



20

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติจัดจ้างบริการหอ้ง
ประชุมพร้อมอาหาร งานวนัคล้ายวนั
จัดต้ัง ธพส. ประจ าป ี2562 212500 188800 วธิตีกลงราคา

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)
 - 188,800.00

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ ากัด (มหาชน) - 
188,800.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001262

21

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / เช่าระบบเคร่ืองกระจายเสียง
ในงานพธิพีราหมณ์ บริเวณศาลทา้ว
มหาพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในงานสักการะวนัครบรอบ
จัดต้ัง ธพส 8500 0 วธิตีกลงราคา นางสาวปลายฝัน สังข์นุช

นางสาวปลายฝัน สังข์นุช
 - 8,500.00

นางสาวปลายฝัน สังข์นุช -
 8,500.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001260

22

จัดหาวสัดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุงฯ/
อะไหล่ / ขออนุมัติจัดซ้ือเทปพนั
สายไฟ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟา้
ภายในศูนย์ราชการฯ โดยด่วน 12840 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ก้าวแรกบสิซิเนส 
จ ากัด - 12,840.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000359

23

จัดหาวสัดุส้ินเปลือง/ซ่อมบ ารุงฯ/
อะไหล่ / จัดซ้ือ Motor FCU Trane 
เพื่อเปล่ียนทดแทนของเดิมโดยเร่งด่วน 87526 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั ไดเซอิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด - 87,526.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000356

24

MA Server และอุปกรณ์ที่หมดอายุ ปี
 2562 / ขออนุมัติจัดจ้างโครงการ
ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับและ
ปอ้งกันการบกุรุกบนระบบเครือข่าย 
(Intrusion Prevention System) 
ของ Network Security 500000 494190.2 วธิตีกลงราคา

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด - 490,000.01

บริษทั ดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด - 490,000.01

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001261



25

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ถ่าน LITHIUM 
CR ๘ LHC ๓ V (พร้อมสาย)) จ านวน
 ๑๗๐ ก้อน 74460 74460 วธิตีกลงราคา

บจก.บริษทั เชียงใหม่ศึกษา
ภณัฑ์ จ ากัด

บจก.บริษทั เชียงใหม่
ศึกษาภณัฑ์ จ ากัด - 
74,460.00

บริษทั เชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์
 จ ากัด - 74,460.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000588

26

งานประจ า ฝสอ. / จัดหาผู้รับจ้าง
จัดท าหนังสือรายงานประจ าป ี2562

600000 588500 วธิพีเิศษ บจก.ดาวฤกษ ์คอมมู
นิเคชั่นส์, บจก.เดฟ ท ูดีไซน์
, บจก.เอ.พ.ีกราฟคิดีไซน์
และการพมิพ ์จ ากัด

บจก.ดาวฤกษ ์คอมมู
นิเคชั่นส์ - 578,000.00, 
บจก.เดฟ ท ูดีไซน์ - 
572,450.00, บจก.เอ.
พ.ีกราฟคิดีไซน์และการ
พมิพ ์จ ากัด - 599,200.00

บริษทั เดฟ ท ูดีไซน์ จ ากัด
 - 572,450.00

เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง 3500001518

27

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติงาน
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์ 
AM-SL-N31 Hitachi อาคารราชบรีุ
ดิเรกฤทธิ์

4708 4708 วธิตีกลงราคา บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด - 
4,566.76

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
4,566.76

เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์
โดยตรง

3100001747

28

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติงาน
จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอะไหล่ลิฟต์ 
BM-PL-N21 ยี่หอ้ Hitachi อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 307090 307090 วธิตีกลงราคา

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์
 (ประเทศไทย) จ ากัด - 
291,735.50

บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
291,735.50 เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์ 3100001748



29

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติซ้ือ 
"Grundfos" Mechanical Seal ของ
เคร่ืองสูบน้ าเพิ่มแรงดัน (Booster 
Pump) อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ์ 40472.75 0 วธิตีกลงราคา

บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศ
ไทย)

บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศ
ไทย) - 35,470.50

บริษทั กรุนด์ฟอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
35,470.50 เปน็เจ้าของผลิตภณัฑ์ 3100001746

30

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดซ้ือของ
ส าหรับใช้ในกิจกรรมบริจาคโลหติ
คร้ังที่ 3/2562 570 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. 
สาขาศูนย์ราชการ - 570.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000362

31

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดซ้ือของ
ส าหรับใช้ในกิจกรรมบริจาคโลหติ
คร้ังที่ 3/2562 570 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. 
สาขาศูนย์ราชการ - 570.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000361

32

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดซ้ือชุด
สังฆทานเพื่อเข้าร่วมพธิที าบญุตัก
บาตร พระสงฆ์และพธิลีงนามถวาย
พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหีลวง 7920 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั บริษทั สุวรรณชาด 
จ ากัดในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 7,920.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000363

33

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดซ้ือชุด
สังฆทานเพื่อเข้าร่วมพธิที าบญุตัก
บาตรพระสงฆ์ จ านวน ๖๘ รูป และ
พธิลีงนามถวายพระพร พระบามสม
เด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องใน
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 3420 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั บริษทั สุวรรณชาด 
จ ากัดในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 3,420.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000364



34
งานศึกษาโครงการลงทนุใหม่ / จ้างที่
ปรึกษา โครงการคลังเอกสาร 300000 300000 วธิตีกลงราคา

มูลนิธสิถาบนัวจิัยนโยบาย
เศรษฐกิจ การคลัง

มูลนิธสิถาบนัวจิัยนโยบาย
เศรษฐกิจ การคลัง - 
300,000.00

มูลนิธสิถาบนัวจิัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง - 
300,000.00

มีคุณสมบติัครบถ้วน
และเปน็ผู้เชี่ยวชาญ 3400001264

35

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อช่วย
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ
สะดวกภายในพื้นที่การจัดงานประชุม
ค่ายเยาวชนและครอบครัว ประจ าป ี
๒๕๖๒ เปน็กรณีเร่งด่วน 18000 18000

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
18,000.00

เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย
ไวก้่อน 9900000365

36

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อช่วย
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ
สะดวกในพื้นที่การจัดงาน	มหกรรม
สุขภาพ ๖๐ ป ีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 13500 13500 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
13,500.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
13,500.00

เสนอราคมเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001266



37

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อช่วย
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ
สะดวกในพื้นที่การจัดงานอบรม ขับขี่
ปลอดภยัใหก้ับลูกค้าทางภาคเหนือ 4500 4500 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
4,500.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
4,500.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001267

38

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จัดจ้างบคุคลภายนอกเพื่อช่วย
จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความ
สะดวกในพื้นที่การจัดงานแอมเวย์ 
เฟสทอล์ค (FESTTALK) 18000 18000 วธิตีกลงราคา น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั - 
18,000.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 
18,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001268

39

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง ระบบวศิวกรรม
ประกอบอาคาร / ขออนุมัติจ้าง
เปล่ียนแผ่นกรองอากาศ (Filter) 
ส าหรับใช้กับเคร่ืองจ่ายลมเย็นอากาศ
บริสุทธิภ์ายในศูนย์ราชการ ฯ 400000 391491.6 วธิตีกลงราคา

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดชัยยะเฟรม
        แอร์โฟวล

หา้งหุ้นส่วนจ ากัดชัยยะ
เฟรม        แอร์โฟวล - 
391,491.60

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชัยยะ
เฟรมแอร์โฟวล - 
385,200.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000589

40

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติจัดจ้างบริการจัด
เล้ียงโต๊ะจีน เนื่องในวนัคล้ายวนัจัดต้ัง
 ธพส. ครบรอบ 15 ปี 15800 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ ากัด (มหาชน) - 
15,800.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000370



41

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส้ินเปลือง
เพื่อใช้ในการจัดงาน วนัคล้ายวนัจัดต้ัง
 ธพส. 2562 16433 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

น.ส.ชณิฎา สร้อยนุสน - 
16,433.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000367

42

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส้ินเปลือง
เพื่อใช้ในการจัดงาน วนัคล้ายวนัจัดต้ัง
 ธพส. 2562 16433 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน

น.ส.เยาวรัตน์ เจียรมาศ - 
16,433.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000366

43

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส้ินเปลือง
เพื่อใช้ในการจัดงาน วนัคล้ายวนัจัดต้ัง
 ธพส. 2562 16433 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน บวรธงชาติ - 16,433.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000368

44

จัดงานครบรอบวนัจัดต้ัง ธพส.ป ี
2562 / ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส้ินเปลือง
เพื่อใช้ในการจัดงาน วนัคล้ายวนัจัดต้ัง
 ธพส. 2562 16433 0

วธิตีกลงราคา 
กรณีจ าเปน็
เร่งด่วน รุ่งเรืองพานิช - 16,433.00 เร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย 9900000369

45

โครงการปรับปรุงระบบบญัชีเพื่อเข้าสู่
 E-Tax Invoice / โครงการจัดจ้าง
พฒันาระบบภาษแีละเอกสาร
ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax 
Invoice/e-Receipt) 2000000 1926000 วธิพีเิศษ

บจก.ฟวิชั่น โซลูชั่น, บจก.
อินโนเวชั่น คอลซัลทต้ิ์ง 
เซอร์วสิ

บจก.ฟวิชั่น โซลูชั่น - 
1,904,600.00, บจก.อิน
โนเวชั่น คอลซัลทต้ิ์ง 
เซอร์วสิ - 1,926,000.00

บริษทั ฟวิชั่น โซลูชั่น จ ากัด
 - 1,904,600.00 เสนอราคาต่ าสุด Z0-1-04-0143-62

46

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จัดซ้ือสมุด 
และปากกาลงนาม ส าหรับใช้ในพธิี
ต่างๆ 10000 0 วธิตีกลงราคา อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 6,238.10 อาทรพาณิชย์ - 6,238.10

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000590



47

งานประจ า ฝสอ. / จัดจ้างหอ้ง
ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ 
คร้ังที่ 3/2562 25600 0 วธิตีกลงราคา

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)
 - 25,600.00

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ ากัด (มหาชน) - 
25,600.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001269

48

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพิ่ม
พนักงานท าความสะอาดพื้นที่การจัด
งานมหกรรมสุขภาพ ๖๐ ป ีคณะ
แพทยศาสตร์ 	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 15074.7 15074.7 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค

บจก.ราชาโยค - 
15,074.70

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
15,074.70

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001271

49

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพิ่ม
พนักงานท าความสะอาดพื้นที่การจัด
งานแอมเวย์ เฟสทอล์ค (FESTTALK) 5024.9 5024.9 วธิตีกลงราคา บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 5,024.90

บริษทั ราชาโยค จ ากัด - 
5,024.90

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001272

50

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
จ้างเหมาบริการเคร่ืองฆ่าเชื้อก าจัด
กล่ินโถปสัสาวะ และเคร่ืองกระจาย
น้ าหอมก าจัดกล่ินในหอ้งน้ า 79291.28 79291.28 วธิตีกลงราคา

บจก.เร็นโทคิล อินนิเซียล
(ประเทศไทย)

บจก.เร็นโทคิล อินนิเซียล
(ประเทศไทย) - 
79,291.28

บริษทั เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จ ากัด - 
79,291.28

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001270



51

เปล่ียนมอเตอร์และเปล่ียนแบร่ิงเคร่ิ
องจ่ายอากาศบริสุทธิ ์/ งานปรับปรุง
ประสิทธภิาพเคร่ิองจ่ายอากาศ
บริสุทธิ/์เคร่ืองส่งลมเย็น ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบรีุดิเรก
ฤทธิ ์(AM) , อาคารรัฐประศาสนภกัดี 
(BM) 4000000 3999645.02 วธิพีเิศษ บริษทัแอร์โค จ ากัด

บริษทัแอร์โค จ ากัด - 
4,000,000.00

บริษทั แอร์โค จ ากัด - 
3,959,000.00 3500001527

52

งานจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟ
ขนาดใหญ่ (Uninterruptible Power
 Supply: UPS) อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี และอาคารศาลปกครอง /   ขอ
อนุมัติจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองส ารอง
ไฟขนาดใหญ่ (Uninterruptible 
Power Supply : UPS) ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ 2000000 1610350 วธิพีเิศษ บจก.โคไล้ท์

บจก.โคไล้ท ์- 
1,599,650.00

บริษทั โคไล้ท ์จ ากัด - 
1,599,650.00 3500001524

53

ปรับปรุงระบบภายในศูนย์ราชการฯ /
 ขออนุมัติซ้ือพร้อมเปล่ียนอะไหล่
เคร่ืองตรวจส่ิงของแบบใช้รังสีเอ็กซ์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕o 3000000 2996000 วธิพีเิศษ

บริษทัวชิั่น แอนด์ ซีเคียวริต้ี
    ซีสเต็ม จ ากัด

บริษทัวชิั่น แอนด์ ซีเคียว
ริต้ี    ซีสเต็ม จ ากัด - 
2,929,981.00

บริษทั วชิั่น แอนด์ ซีเคียว
ริต้ี ซีสเต็ม จ ากัด - 
2,929,981.00 3500001526



54

จัดซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพมิพใ์หแ้ก่ 
ธพส.ป2ี562 / ขออนุมัติจัดซ้ือ
นามบตัรผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 1070 0 วธิตีกลงราคา บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์

บจก.ซุปเปอร์พร้ินท ์- 
1,070.00

บริษทั ซุปเปอร์พร้ินท ์
จ ากัด - 1,070.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3200000591

55

กิจกรรม CSR ป ี2562 / จ้าง
ปรับปรุงพระปรมาภไิธยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัใน
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 35952 0 วธิตีกลงราคา บริษทับลีีฟ ครีเอชั่น 9 จ ากัด

บริษทับลีีฟ ครีเอชั่น 9 
จ ากัด - 35,952.00

บริษทั บลีีฟ ครีเอชั่น 9 
จ ากัด - 35,952.00

เสนอราคาเปน็ไป
ข้อก าหนด 3400001273

56

การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติ
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ 
เคร่ือง 8000 8000 วธิตีกลงราคา น.ส.กมลทพิย์ กันทะเปง็

น.ส.กมลทพิย์ กันทะเปง็ -
 8,000.00

ร้านกัญชพรเคร่ืองเขียน
และสินค้าเบด็เตล็ดโดย
น.ส.กมลทพิย์ กันทะเปง็ - 
8,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3400001294

57

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook
 และ License MS Office 2019 / 
ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
notebook พร้อม License 
Microsoft Office 2019 จ านวน 1 
เคร่ือง 70000 58079.6 วธิตีกลงราคา

บริษทัดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 
58,000.00

บริษทั ดีเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด - 58,000.00

เสนอราคาเปน็ไปตาม
ข้อก าหนด 3300000368


