
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ

หรอืจดัจำ้ง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วธิจีดัซ้ือ/จดัจำ้ง ผู้ซ้ือ/ผู้รบัเอกสำร

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจำ้ง

1

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัจา้งบคุคลภายนอกเพือ่
ชว่ยจดัเตรียมสถานทีแ่ละอ านวยความสะดวกในพืน้ทีก่ารจดังาน 	
“HomePro Fair 2563

         31,500.00          31,500.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั น.ส.เพญ็นภา สล่า
ปนั - 31,500.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 

31,500.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

3400001447

2
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือนามบตัร 
ประจ าเดือน มถินุายน 2563          14,445.00                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์ บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์
 - 14,445.00

บริษทั ซุปเปอร์พร้ินท ์
จ ากดั - 14,445.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3200000663

3

โครงการบริหารจดัการเคร่ืองแมข่า่ยส าหรับใหบ้ริการระบบ
สารสนเทศภายใน ธพส. (Server Management) / โครงการ
บริหารจดัการเคร่ืองแมข่า่ยส าหรับใหบ้ริการระบบสารสนเทศ
ภายใน ธพส. (Server Management)

     5,000,000.00      4,999,339.60 คัดเลือก >1 แสน ซ้ือ

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
4,990,000.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 4,990,000.00

เสนอราคาต่ าทีสุ่ด
ในการคัดเลือก

3500001656

4
โครงการพฒันาปรับปรุงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ส าหรับ 
ธพส. / โครงการจา้งพฒันาปรังปรุงระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส์ (e-Saraban)

     5,000,000.00      5,000,000.00
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บจก.เทค็ไอทโีซลูชัน่ บจก.เทค็ไอทโีซลูชัน่
 - 4,989,410.00

บริษทั เทค็ไอทโีซลูชัน่ 
จ ากดั - 4,989,410.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3500001657

5
จดัซ้ือ Upgrade Next Generation Endpoint Security / 
โครงการจดัซ้ือระบบควบคุมและปอ้งกนัภยัคุกคาม (Upgrade 
Next Generation Endpoint Security)

     4,500,000.00      4,499,981.30 คัดเลือก >1 แสน ซ้ือ
บจก.คริสตัล อนิฟรา บจก.คริสตัล อนิฟรา

 - 4,485,000.00
บริษทั คริสตัล อนิฟรา 
จ ากดั - 4,485,000.00

ชนะการคัดเลือก
3500001658

6
โครงการใหม ่/ จา้งจดัท าวดิีโอมาตรการต่าง ๆ เพือ่รับมอื 
Covid-19 ณ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ (New Normal) 3-5 นาท จ านวน 1 คลิป

        107,000.00                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั อซี ครีเอทฟี แอนด์ 
โปรดักชัน่เฮาส์ จ ากดั - 

107,000.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000609

7

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขอเพิม่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั
ภายในพืน้ทีเ่ชา่จดังาน “HomePro Fair 2563”          71,500.00          71,500.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์

เนชัน่แนล

บจก.รักษาความ
ปลอดภยั อาร์ จ ีเอช
 อนิเตอร์เนชัน่แนล -

 71,500.00

บริษทั รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั - 71,500.00

เฉพาะเจาะจง ข

3400001450

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำเดอืน กรกฎำคม 2563



8

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขอเพิม่พนกังานท าความสะอาดพืน้ที่
การจดังาน “HomePro Fair 2563”         100,498.00         100,498.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน จา้ง

บจก.รักษาความปลอดภยั
 เอส เค เอส ฟาซิลิต้ี

บจก.รักษาความ
ปลอดภยั เอส เค 
เอส ฟาซิลิต้ี - 
100,214.06

บริษทั รักษาความปลอดภยั
 เอส เค เอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั

 - 100,214.06

เฉพาะเจาะจง ข

3400001448

9
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขออนมุติั
เบกิค่าใชจ้า่ยในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อปุกรณ์ งานระบบไฟฟา้ 
กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภกัดี

           3,101.93                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

หจก.จติซัพพลายการไฟฟา้ 
(2004) - 3,101.93

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000605

10

งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ทอ่น้ าเยน็/ปรับเปล่ียนเคร่ืองสูบ
น้ าเยน็ และพดัลมระบายอากาศ) / จา้งปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ าเยน็ 
อาคารรัฐประศาสนภกัดี อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์และอาคาร
วศิวกรรม

     3,500,000.00      3,424,000.00 คัดเลือก จา้ง

บริษทัชพูนัธุอ์นิดัสเทรียล
        เซอร์วสิเซส จ ากดั

บริษทัชพูนัธุอ์นิดัส
เทรียล        

เซอร์วสิเซส จ ากดั -
 2,627,000.00

บริษทั ชพูนัธุอ์นิดัสเทรียล 
เซอร์วสิเซส จ ากดั - 

2,627,000.00

ชนะการคัดเลือก

3500001660

11
โครงการใหม ่/ งานจา้งออกแบบกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ กรมสรรพสามติ      5,000,000.00      4,700,000.00

คัดเลือก-ออกแบบ
กอ่สร้าง

บจก.วอลลูมแมททริกส์ บจก.วอลลูมแมทท
ริกส์ - 4,700,000.00

บริษทั วอลลูม แมททริกส์ 
จ ากดั - 4,700,000.00

ชนะการคัดเลือก

12
MA Server และอปุกรณ์ทีห่มดอาย ุ/ โครงการจดัจา้งดูแล
บ ารุงรักษาระบบแมข่า่ย ระบบรักษาความปลอดภยัเครือขา่ย 
(Security System)

        810,000.00         804,803.71
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
804,000.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 804,000.00

วธิเีฉพาะเจาะจง

13

งานเปล่ียนอปุกรณ์ลิฟท ์อาคาร AM/BM/AG / ขออนมุติัจดัซ้ือ
พร้อมเปล่ียนอปุกรณ์ระบบลิฟต์และบนัไดเล่ือน อาคารศาล
ปกครอง ยีห่อ้ KONE  ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา
 ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

     3,000,000.00      2,935,438.00 เฉพาะเจาะจง ซ้ือ

บริษทัโคเน ่จ ากดั 
(มหาชน)

บริษทัโคเน ่จ ากดั 
(มหาชน) - 

2,935,438.00

บริษทั โคเน ่จ ากดั 
(มหาชน) - 2,935,438.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 

และจ าเปน็ต้องใช้
บริการจากเจา้ของ
ผลิตภณัฑ์เทา่นัน้

F0-1-05-0050-63

14

การตรวจสุขภาพประจ าป ีและกจิกรรมฉดีวคัซีนใหพ้นกังานและ
ลูกจา้ง	 / จา้งบริการตรวจสุขภาพและฉดีวคัซีนปอ้งกนัไขห้วดัใหญ่
 4 สายพนัธุ ์ส าหรับพนกังานและลูกจา้ง ธพส. ประจ าป ี2563         320,400.00         320,400.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน จา้ง

บริษทัโรงพยาบาลวภิาวดี
 จ ากดั (มหาชน)

บริษทัโรงพยาบาล
วภิาวดี จ ากดั 
(มหาชน) - 
287,100.00

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี 
จ ากดั(มหาชน) - 

287,100.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

3400001451

15

โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จดัท าปา้ยฟวิเจอร์
บอร์ด  เพือ่ใชใ้นพธิส่ีงมอบโลหติ ๑๐ ล้านซีซี (กจิกรรมบริจาค
โลหติกบัสภากาชาดไทยคร้ังที ่๓/๒๕๖๓)              300.00                     -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

สยาม อนิดีไซน์ สยาม อนิดีไซน ์- 
300.00

สยาม อนิดีไซน ์- 300.00 จดัซ้ือจดัจา้งไป
กอ่นแล้ว เนือ่งจาก
เปน็กรณีค่าใชจ้า่ย

บริหารงาน

9900000606



16

ค่าใชจ้า่ยวสัดุส้ินเปลือง / จดัซ้ือขวดอะไหล่ส าหรับจา่ยน้ ายา

         20,865.00          20,865.00
ตกลงราคา <= 1 

แสน ซ้ือ

บริษทัศารายา             
         อนิเตอร์เนชัน่แนล

 (ไทยแลนด์) จ ากดั

บริษทัศารายา        
              อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ไทย
แลนด์) จ ากดั - 

20,865.00

บริษทั ศารายาอนิเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) 

จ ากดั - 20,865.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด

3200000664

17

งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัจา้งงานซ่อมแซมฉนวนหุม้ทอ่น้ าเยน็ หอ้งเซิร์ฟเวอร์ ชัน้ 
9 ส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐
 พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

         87,133.31          87,133.31
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

หจก.พเีอน็ทอีาร์ เอน็จิ
เนยีร่ิง

หจก.พเีอน็ทอีาร์ 
เอน็จเินยีร่ิง - 
87,133.31

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

87,133.31

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมายไวก้อ่น

9900000607

18
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัซ้ือ/จดัหาวสัดุส้ินเปลืองงานระบบปรับอากาศ          73,360.00          67,191.81

ตกลงราคา <= 1 
แสน ซ้ือ

หจก.อสี  พรอสเพอร์ริที หจก.อสี  พรอสเพ
อร์ริท ี- 61,372.80

หจก. อสี พรอสเพอร์ริท ี- 
61,372.80

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3200000665

19

แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน / จดัจา้งงานจา้งที่
ปรึกษาโครงการจดัจา้งทีป่รึกษาด้านบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจ าป ี2563-2564 บริษทั ธนารักษพ์ฒันา
สินทรัพย ์จ ากดั

     3,000,000.00      3,000,000.00
เฉพาะเจาะจง-ที่

ปรึกษา

บจก.เดอะ เลคเชอร์เลอร์
 คอนซัลติง พลัส

บจก.เดอะ เลคเชอร์
เลอร์ คอนซัลติง 

พลัส - 3,000,000.00

บริษทั เดอะ เลคเชอร์เลอร์
 คอนซัลติง พลัส จ ากดั - 

3,000,000.00

จา้งทีป่รึกษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

20
ค่าใชจ้า่ยก าจดัไขมนัระบบบ าบดัน้ าเสีย / จดัจา้งงานจดัเกบ็ไขมนั
จากระบบบ าบดัน้ าเสียรวม            3,500.00                     -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

กรุงเทพมหานคร - 
3,500.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000608

21
ปรับปรุงบนัไดทางขึน้บริเวณพระพรหม / จดัจา้งปรับปรุงพืน้ที่
โดยรอบศาลองค์ทา้วมหาพรหม      1,000,000.00         999,312.27

คัดเลือก >1 แสน 
จา้ง

บจก.เกรทออลคอนซัล
แตนท์

บจก.เกรทออลคอน
ซัลแตนท ์- 
985,493.41

บริษทั เกรท ออล คอนซัล
แตนท ์จ ากดั - 985,493.41

คุณสมบติัตรง
ตามทีก่ าหนด และ
เสนอราคาต่ าทีสุ่ด

22
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จา้งบริการ
สนบัสนนุการปฎบิติังานด้านการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ของ ธพส.

        302,500.00         302,500.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

นายเดชา เมฆวลัิย นายเดชา เมฆวลัิย -
 302,500.00

นาย เดชา เมฆวลัิย - 
302,500.00

เปน็ไปตามที่
ขอบเขตของงาน

ก าหนด
3400001453

23

งานศึกษาโครงการลงทนุใหม ่/ จา้งทีป่รึกษาศึกษาความเปน็ไปได้
โครงการศูนยก์ระจายสินค้าเพือ่การประมง และการเกษตร 
ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ         700,000.00         700,000.00

เฉพาะเจาะจง-ที่
ปรึกษา

มลูนธิสิถาบนัวจิยั
นโยบายเศรษฐกจิ การ

คลัง

มลูนธิสิถาบนัวจิยั
นโยบายเศรษฐกจิ 

การคลัง - 
700,000.00

มลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบาย
เศรษฐกจิการคลัง - 

700,000.00

วธิเีฉพาะเจาะจง

24
งานศึกษาโครงการลงทนุใหม ่/ จา้งออกแบบเบือ้งต้นโครงการ
สวสัดิการทีพ่กัอาศัย สถานทีท่ างาน และศูนยบ์ริการส าหรับ 
ขา้ราชการพลเรือนสามญั เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

        200,000.00         200,000.00
คัดเลือก-ออกแบบ

กอ่สร้าง

บจก.วอลลูมแมททริกส์ บจก.วอลลูมแมทท
ริกส์ - 200,000.00

บริษทั วอลลูม แมททริกส์ 
จ ากดั - 200,000.00

ชนะการคัดเลือก
3500001664



25

งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัจา้งงานซ่อมแซมทอ่น้ าเยน็ หอ้งประชมุ ชัน้ 6 
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาติ ศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

         14,000.00          14,000.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

14,000.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000610

26

โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จดัจา้งผู้ใหบ้ริการจดั
กจิกรรม Kids day camp ประจ าป ี2563

        550,000.00         469,302.00
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บริษทัครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ ากดั

บริษทัครีเอทฟี 
พอยท ์แอด จ ากดั -

 469,302.00

บริษทั ครีเอทฟี พอยท ์
แอด จ ากดั - 469,302.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด และ
เปน็ผู้เชีย่วชาญใน

งานดังกล่าว
3400001462

27
งานท าความสะอาด (จดังานลานเอนกประสงค์อาคาร B) / จดั
จา้งงานท าความสะอาดขดัล้างพืน้ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 2         172,342.49                     -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั ราชาโยค จ ากดั - 
172,342.49

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

28
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัจา้งซ่อมแซมงานระบบปรับอากาศ ชัน้ 2, 8 และ 9 
อาคารศาลปกครอง โดยด่วน

         51,360.00                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

51,360.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

29
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือเคร่ือง
สแกนเอกสารเพือ่ใชส้ าหรับงานสารบรรณ ธพส.          27,285.00                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

บริษทัซัคเซส เซอร์วสิ 
พลัส จ ากดั

บริษทัซัคเซส 
เซอร์วสิ พลัส จ ากดั

 - 27,285.00

บริษทั ซัคเซส เซอร์วสิ 
พลัส จ ากดั - 27,285.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3100001787

30
จดัซ้ือ Services Monitoring& Analyze / โครงการจดัซ้ือระบบ
วเิคราะหแ์ละตรวจสอบการต้ังค่าแมข่า่ย (Servces Monitoring
 & Analysis)

     4,500,000.00      4,499,810.10 คัดเลือก >1 แสน ซ้ือ
บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 

เทคโนโลย ี- 
4,490,000.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 4,490,000.00

ชนะการคัดเลือก
3500001666

31
MA Server และอปุกรณ์ทีห่มดอาย ุ/ จดัจา้งดูแลบ ารุงรักษา
อปุกรณ์แมข่า่ย ระบบส ารองขอ้มลูของ ธพส. (Improve Server 
Backup)

     1,200,000.00      1,179,411.80
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
1,170,000.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 1,170,000.00

เฉพาะเจาะจง
3500001665

32

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่
จดัเตรียสถานทีก่ารจดัประชมุรับมอบแนวทางการฟืน้ฟปูา่และ
ควบคุมไฟปา่

           4,500.00            4,500.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั น.ส.เพญ็นภา สล่า
ปนั - 4,500.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 

4,500.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

3400001454

33
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขออนมุติั
เบกิค่าใชจ้า่ยในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อปุกรณ์ งานระบบ
สุขาภบิาล กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภกัดี

             735.26                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

หจก. ส.การประปา - 
735.26

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000615



34

งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขออนมุติั
เบกิค่าใชจ้า่ยในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อปุกรณ์ งานระบบ
สุขาภบิาล กรณีเร่งด่วน อาคารศาลปกครอง              548.18                     -   

ตกลงราคา แบบ
เร่งด่วน ซ้ือ

กติติเจริญภณัฑ์นายสุรพงษ์
 กติตทรัพยเ์จริญ - 548.18

จดัซ้ือจดัจา้งไป
กอ่นแล้ว เนือ่งจาก

เปน็วธิเีร่งด่วน
ไมไ่ด้คาดหมายไว้

กอ่น

9900000613

35

งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขออนมุติั
เบกิค่าใชจ้า่ยในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อปุกรณ์ งานระบบ
สุขาภบิาล กรณีเร่งด่วน อาคารศาลปกครอง              548.18                     -   

ตกลงราคา แบบ
เร่งด่วน ซ้ือ

หจก. ส.การประปา - 
548.18

จดัซ้ือจดัจา้งไป
กอ่นแล้ว เนือ่งจาก

เปน็วธิเีร่งด่วน
ไมไ่ด้คาดหมายไว้

กอ่น

9900000612

36
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม / ขออนมุติั
เบกิค่าใชจ้า่ยในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อปุกรณ์ งานโครงสร้างและ
สถาปตัยกรรม กรณีเร่งด่วน อาคารรัฐประศาสนภกัดี

             886.00                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ ากดั(สาขาแจง้วฒันะ) - 

886.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000616

37

แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือตรายาง 
ประจ าเดือน มถินุายน 2563

           4,729.40                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 4,729.40 จดัซ้ือจดัจา้งไป
กอ่นแล้ว เนือ่งจาก
เปน็กรณีจดัซ้ือจดั
จา้งพสัดุเกีย่วกบั
การบริหารงานฯ

9900000611

38
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือมอเตอร์
ระบบปรับอากาศ กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้คาดหมาย         314,152.00                     -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั กา้วแรกบสิซิเนส 
จ ากดั - 314,152.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000618

39
จดัจา้งท าปา้ย Back drop พร้อมโครง กจิกรรมออมบญุ จ านวน 
2 ชดุ / จดัจา้งท าปา้ย Back drop พร้อมโครง กจิกรรมออมบญุ          60,000.00                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.เคทดีี เทรดด้ิง บจก.เคทดีี เทรดด้ิง
 - 54,463.00

บริษทั เคทดีี เทรดด้ิง จ ากดั
 - 54,463.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3400001455

40

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัซ้ือสารเคมปีอ้งกนัและ
ก าจดัตะกรันและตะไคร่น้ า ส าหรับระบบระบายน้ าเยน็เคร่ือง ท า
น้ าเยน็ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ 
รอบ พระชนมพรรษา

         41,601.60          41,601.60
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซ้ือ

บจก.ว ีเอ อาร์ เอส บจก.ว ีเอ อาร์ เอส -
 41,601.60

บริษทั วเีออาร์เอส จ ากดั - 
41,601.60

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด

3200000666



41

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ รายงานขออนมุติัจดัจา้งบคุคลภายนอก
เพือ่ชว่ยจดัเตรียมสถานทีแ่ละอ านวยความสะดวกในพืน้ทีก่ารจดั
งานในชว่งเดือนมกราคม ๒๕๖๓ – กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ จ านวน ๖ 
งาน

         76,500.00          76,500.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 

76,500.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000617

42

งานปรับปรุงระบบเสียงตามสาย / จดัซ้ือพร้อมติดต้ังและปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย ภายในอาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์และ อาคาร
จอดรถยนต์อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ
 ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00         797,899.00 คัดเลือก ซ้ือ

บริษทั สองศูนยห์นึง่ศูนย ์
จ ากดั - 1,000,000.00

ชนะการคัดเลือก

43
MA Mobile Application “Sky Running”  / โครงการงานจา้ง
ดูแลและบ ารุงรักษาระบบโมบายแอปพลิเคชนัลู่วิง่ในร่ม (Mobile
 Application: Sky Running)

        300,000.00         300,000.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

บจก.บริษทั ไอซีอ ีคอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั

บจก.บริษทั ไอซีอ ี
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั -

 278,200.00

บริษทั ไอซีอ ีคอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั - 278,200.00

เฉพาะเจาะจง ข
3400001457

44

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จดัจา้งผู้รับจา้งส ารวจ
ความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจผู้มส่ีวนได้เสียของ บริษทั ธนา
รักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั ประจ าป ี2564         600,000.00         600,000.00

เฉพาะเจาะจง
(ทัว่ไป) > 1 แสน 

จา้ง

บริษทัเอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ
 แอนด์   คอนซัลต้ิง จ ากดั

บริษทัเอน็ บ ีเอส รี
เสิร์ซ แอนด์   คอน

ซัลต้ิง จ ากดั - 
588,800.00

บริษทั เอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ 
แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากดั - 

588,800.00

วธิเีฉพาะเจาะจง 
56 (2)(ก)  และ

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

45

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จดัซ้ือ/จดัจา้ง ธง วปร. 5
 สี ขนาด 80x120 เซนติเมตร จ านวน 1 รายการ จ านวน 3 ชิน้ 
เพือ่ใชส้ าหรับพธิถีวายสัตยป์ฏญิาณเพือ่เปน็พนกังานรัฐวสิาหกจิ
ทีดี่และพลังของแผ่นดิน ประจ าป ี2563 เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนือ่งในโอกาส วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหนา้หอ้งประชมุ 4-5
 อาคารธนพพิฒัน์

             180.00                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

แกว้เจริญ ศูนยเ์คร่ืองเขยีน
และหนงัสือ - 180.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000620

46
การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนดิ
ไฟฟา้ส ารองอาคาร SMEs

           7,490.00            7,490.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซ้ือ

บจก.เรฟเซนส์ บจก.เรฟเซนส์ - 
7,490.00

บริษทั เรฟเซนส์ จ ากดั - 
7,490.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3100001788

47
โครงการใหม ่/ งานจา้งออกแบบกอ่สร้างโครงการสวสัดิการทีพ่กั
อาศัย สถานทีท่ างานและศูนยบ์ริการส าหรับขา้ราชการพลเรือน
สามญั เขตยานนาวาและเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

     2,000,000.00      2,000,000.00
คัดเลือก-ออกแบบ

กอ่สร้าง

บจก.วอลลูมแมททริกส์ บจก.วอลลูมแมทท
ริกส์ - 2,000,000.00

บริษทั วอลลูม แมททริกส์ 
จ ากดั - 2,000,000.00

ชนะการคัดเลือก
BK0-1-04-0073-63



48

งานดูแลรักษาสวนและภมูทิศัน ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐
 พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ / งานจา้งบริการดูแล บ ารุงรักษา
สวนและภมูทิศัน ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐

    17,850,000.00     17,000,000.00
ประกาศเชญิชวน

ทัว่ไป-eBidding จา้ง

บจก.พนาทศัน์ บจก.พนาทศัน ์- 
14,774,400.00

บริษทั พนาทศัน ์จ ากดั - 
14,774,400.01

เสนอราคาต่ าสุด

3500001675

49
จา้งตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ อาคารส านกังาน ซอยพหลโยธนิ
 11 / จา้งออกเเบบตกเเต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ อาคารส านกังาน
 ซอยพหลโยธนิ 11 กรุงเทพมหานคร

     4,000,000.00      2,640,000.00
คัดเลือก-ออกแบบ

กอ่สร้าง

บจก.วอลลูมแมททริกส์ บจก.วอลลูมแมทท
ริกส์ - 2,640,000.00

บริษทั วอลลูม แมททริกส์ 
จ ากดั - 2,640,000.00

ชนะการคัดเลือก

50
ค่าเชา่/ค่าบริการ Hosting Web/Host Server / ค่าบริการเชา่ใช้
ระบบ Mobile Application-GovComplex on iOS            3,590.00                     -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - 3,590.00

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000619

51
โครงการรถโดยสารไฟฟา้/รถโดยสารภายในศูนยร์าชการ / จดัซ้ือ
อปุกรณ์อะไหล่รถโดยสารและอปุกรณ์อะไหล่รถจกัรยานพลังงาน
ไฟฟา้

        190,000.00         122,782.50 ตกลงราคา ซ้ือ
บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง บจก.วลิล์พาวเวอร์

เทรดด้ิง - 
121,980.00

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เทรด
ด้ิง จ ากดั - 121,980.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3200000667

52

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจา้งพนกังานท าความสะอาด
เพิม่เติมในพืน้ทีก่ารจดังานต่างๆ ภายในพืน้ทีศู่นยป์ระชมุและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
ประจ าป ี๒๕๖๓ (วนัที ่๑ สิงหาคม๒๕๖๓ – วนัที ่๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๓)

        602,988.00         602,988.00
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บจก.รักษาความปลอดภยั
 เอส เค เอส ฟาซิลิต้ี

บจก.รักษาความ
ปลอดภยั เอส เค 
เอส ฟาซิลิต้ี - 
601,284.36

บริษทั รักษาความปลอดภยั
 เอส เค เอส ฟาซิลิต้ี จ ากดั

 - 601,284.36

วธิเีฉพาะเจาะจง

53

งานปรับปรุงภายในศูนยร์าชการฯ / งานปรับปรุงหอ้งประชมุชัน้ 
๕ อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โครงการส่งเสริมสุขภาพ (Dance 
studio)

     2,500,000.00      2,499,630.26
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน ซ้ือ

บจก.อนิ-มเีดีย ออดิโอ บจก.อนิ-มเีดีย 
ออดิโอ - 

2,498,450.00

บริษทั อนิ-มเีดีย ออดิโอ 
จ ากดั - 2,498,450.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

54
ค่าเชา่โปรแกรม Software / ค่าเชา่ใชซ้อฟแวร์โปรแกรม 
Creative Cloud for Teams          40,000.00          38,776.80

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน เชา่

บริษทัว ีอาร์ ดิจติอล 
จ ากดั

บริษทัว ีอาร์ ดิจติอล
 จ ากดั - 38,776.80

บริษทั ว ีอาร์ ดิจติอล จ ากดั
 - 38,776.80

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3400001459

55
MA Mobile Application “GovComplex / จดัจา้งระบบโม
บายแอปพลิเคชนัศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา  ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐ (Mobile Application : GovComplex)

        750,000.00         237,417.00 เฉพาะเจาะจง จา้ง
บจก.อกีาซีน บจก.อกีาซีน - 

237,417.00
บริษทั อกีาซีน จ ากดั - 

237,417.00
เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

56
กจิกรรมการจดังานครบรอบการจดัต้ัง ธพส. / จา้งบริการเครือง
เสียงงานพธิบีวงสรวงทา้วมหาหรพม            6,500.00            6,500.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

นายสรพงศ์ พงศ์กระพนัธุ์ นายสรพงศ์ พงศ์
กระพนัธุ ์- 6,500.00

นาย สรพงศ์ พงศ์กระพนัธุ์
 - 6,500.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3400001460



57
โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จดัจา้งปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นและเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจง้ เคหะชมุชนหลักส่ี      1,500,000.00         996,812.00

ประกาศเชญิชวน
ทัว่ไป-eBidding จา้ง

หจก.ชยัชนะโชติ หจก.ชยัชนะโชติ - 
780,000.00

หจก. ชยัชนะโชติ - 
780,000.00

ชนะการประกวด
ราคา เสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด
3500001674

58
อปุกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในศูนยร์าชการ / จดัจา้งท าศาลาพกัผ่อน 
ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐      1,198,400.00      1,198,400.00

ประกาศเชญิชวน
ทัว่ไป-eBidding จา้ง

หจก.พเีอน็ทอีาร์ เอน็จิ
เนยีร่ิง

หจก.พเีอน็ทอีาร์ 
เอน็จเินยีร่ิง - 
880,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

880,000.00

ชนะการประกวด
ราคา เสนอราคา

ต่ าสุด
3500001673

59

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัจา้งบคุคลภายนอกเพือ่
ชว่ยจดัเตรียมสถานทีแ่ละอ านวยความสะดวกในพืน้ทีก่ารจดังาน
ภายในพืน้ทีศู่นยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ
 ๗ รอบพระชนมพรรษา ประจ าป ี๒๕๖๓ (วนัที ่๑ สิงหาคม
๒๕๖๓ – วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓)

        450,000.00         450,000.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

น.ส.เพญ็นภา สล่าปนั น.ส.เพญ็นภา สล่า
ปนั - 450,000.00

สิงหไ์พร การ์เด้นทโ์ดยน.ส.
เพญ็นภา สล่าปนั - 

450,000.00

วธิเีฉพาะเจาะจง ข

3400001461

60
MA Server และอปุกรณ์ทีห่มดอาย ุ/ จดัจา้งดูแลบ ารุงรักษา
อปุกรณ์แมข่า่ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทัว่ไปของ ธพส. 
(Consolidate Server 2)

        930,000.00         929,417.00
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
929,417.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 929,417.00

วธิเีฉพาะเจาะจง
3500001671

61

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัจา้งซ่อมแซม เปล่ียนชดุ 
Bearing Blower เคร่ืองส่งลมเยน็ (AHU) บริเวณหอ้งนทิรรศการ
 ๒ อาคารศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้า  ศูนยป์ระชมุและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

         50,000.00          50,000.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั วเีออาร์เอส จ ากดั - 
50,000.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000621

62
การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัจา้งซ่อมปัม๊สูบน้ าแบบจุม่
(ไดโว่) ระบบบ าบดัน้ าเสียอาคาร SMEs และอาคาร NCC

         10,700.00          10,700.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั วเีออาร์เอส จ ากดั - 
10,700.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000622

63
การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัซ้ือถงุขยะสีขาวและถงุขยะ
สีด า

        202,830.00  202830
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน ซ้ือ

บจก.เชยีงใหม ่แจนโิท
เรียล ซัพพลาย

บจก.เชยีงใหม ่แจนิ
โทเรียล ซัพพลาย - 

202,830.00

บริษทั เชยีงใหม ่แจนโิท
เรียล ซัพพลาย จ ากดั - 

202,830.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3200000668

64
กจิกรรมการจดังานครบรอบการจดัต้ัง ธพส. / จา้งบริการเชา่
อปุกรณ์จดัสถานทีส่ าหรับพธิสัีกการะบชูาองค์ทา้วมหาพรหม          39,162.00          39,162.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.วฒันาเต็นท์ บจก.วฒันาเต็นท ์- 
39,162.00

บริษทั วฒันาเต็นท ์จ ากดั -
 39,162.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3400001463


