
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง(บำท)  รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณช้ัน

 ๑ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

                             30,760.00                              30,760.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

หจก.นิล. เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

หจก.นิล. เอ็นจิเนียร่ิง

 แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

 - 30,578.88

หจก. นิล. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคช่ัน - 30,578.88

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001480

2 งานปรับปรุงฉนวนท่อจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ อาคาร A และ B / งานจ้าง

ปรับปรุงฉนวนท่อจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

                       60,000,000.00                        60,000,000.00 ประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป-eBidding จ้าง

บจก.คิวทีซีกรุ๊ป บจก.คิวทีซีกรุ๊ป - 

41,890,000.00

บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ากัด - 

41,890,000.00

ชนะการประกวด

ราคาฯ

3 ค่าใช้จ่ายก าจัดไขมันระบบบ าบัดน้ าเสีย / จัดจ้างงานจัดเก็บไขมันจาก

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

                             10,500.00                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

กรุงเทพมหานคร - 10,500.00 กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000636

4 จัดจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ปี 2564 / จัด

จ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดประจ าปี 2564

                         2,500,000.00                          2,500,000.00 คัดเลือก >1 แสน จ้าง บจก.ส านักงาน อีวาย จ ากัด บจก.ส านักงาน อีวาย 

จ ากัด - 1,900,000.00

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด

 - 1,900,000.00

ชนะการคัดเลือก

5 งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้

โครงการท่ีพักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

                           500,000.00                            500,000.00 เฉพาะเจาะจง-ท่ี

ปรึกษา

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจ การคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ 

การคลัง - 500,000.00

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง - 

500,000.00

จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

3400001477

6 โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จัดจ้างผู้รับจ้างจัดท าชุด

กีฬาฟุตบอล และถ้วยรางวัล

                             64,000.00                                        -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด

 จ ากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท์

 แอด จ ากัด - 

61,525.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ แอด 

จ ากัด - 61,525.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3400001481

7 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมีป้องกันและก าจัด

ตะกรันและตะไคร่น้ า ส าหรับระบบระบายน้ าเย็นเคร่ือง ท าน้ าเย็นศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ

ชนมพรรษา

                             41,601.60                              41,601.60 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท วีเออาร์เอส จ ากัด - 

41,601.60

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000637

8 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  

ภายในพ้ืนท่ีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ 

รอบ พระชนมพรรษา เป็นระยะเวลา 2 เดือน

                           533,000.00                            533,000.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ัน

แนล

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล - 

507,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด - 507,000.00

เฉพาะเจาะจง 3500001695

9 โครงการใหม่ / จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์เว้นระยะห่างติดพ้ืนและสต๊ิกเกอร์ 

QR Code

                             57,332.74                              57,332.74 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไซน์ เวิลด์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไซน์ 

เวิลด์ - 53,500.00

หจก.ไซน์ เวิลด์ - 53,500.00 เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3200000678

10 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายใน

พ้ืนท่ีผู้เช่าราย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเป็น

สถานท่ีการจัด “โครงการฝึกอบรมวิชาการคร้ังท่ี ๒๒”

                             13,000.00                              13,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

บจก.รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ัน

แนล

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล - 

13,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด - 13,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001482

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน กันยำยน 2563



11 ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / จัดซ้ือสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ เคเบิล USB 

แบบ 3 หัว  (3 in 1)

                             16,050.00                                        -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรดด้ิง บจก.วิลล์พาวเวอร์เท

รดด้ิง - 16,050.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ เทรดด้ิง 

จ ากัด - 16,050.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3200000679

12 งานท าความสะอาด (จัดงานลานเอนกประสงค์อาคาร B) / ขออนุมัติ

จัดจ้างงานขัดล้างลานอเนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

งาน Otop แม่ฮ่องสอน “ท่องเท่ียว New วิถี...ของดีบ้านฉัน” ในวันพุธ

 ท่ี 26 สิงหาคม 2563

                               5,086.46                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ราชาโยค จ ากัด - 

5,086.46

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000638

13 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ รายการ

                             17,180.50                              17,180.50 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

บจก.บริษัท เชียงใหม่ศึกษา

ภัณฑ์ จ ากัด

บจก.บริษัท เชียงใหม่

ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด - 

17,180.50

บริษัท เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด - 17,180.50

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3200000680

14 คชจ/สญ/งานรักษาความปลอดภัย - ศาลปกครอง / จ้างเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย พ้ืนท่ีบริเวณรอบ

อาคารและพ้ืนท่ีส่วนกลาง ส านักงานศาลปกครอง

                         7,800,000.00                          7,779,300.00 เฉพาะเจาะจง จ้าง อ่ืนๆส านักงานรักษาความ

ปลอดภัย องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

อ่ืนๆส านักงานรักษา

ความปลอดภัย 

องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก - 

7,699,950.00

ส านักงานรักษาความปลอดภัย

 อผศ. - 7,699,950.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3500001702

15 แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือกระดาษ A4 เพ่ือ

ใช้ในส านักงาน ธพส. คร้ังท่ี 2/2563

                             60,348.00                                        -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 

60,348.00

อาทรพาณิชย์ - 60,348.00 เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3200000681

16 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จัดท าของท่ีระลึกปีใหม่ 2564                            460,000.00                            459,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

นายบดินทร์ หนูวงศ์ นายบดินทร์ หนูวงศ์ -

 459,000.00

นาย บดินทร์ หนูวงศ์ - 

459,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3100001793

17 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัด

จ้างซ่อมแซมท่อน้ าระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสุขาภิบาล โดยด่วน 

กรณี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ

                             99,000.00                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 99,000.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000644

18 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานซ่อมแซมระบบปรับ

อากาศ  กรณีเร่งด่วน อาคารจอดรถ B (BC)

                               4,856.10                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท บริษัท ซี.เอส. ซัพ

พลาย แอนด์ เซอร์วิส (2004)

 จ ากัด - 4,856.10

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000642

19 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานซ่อมแซมระบบปรับ

อากาศ  กรณีเร่งด่วน อาคารจอดรถ B (BC)

                               4,856.10                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

แสงชูโต เคร่ืองเย็น (ส านักงาน

ใหญ่) - 4,856.10

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000643

20 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล กรณี

เร่งด่วน อาคารศาลปกครอง

                                 810.20                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

กิตติภัณฑ์ รังสิต - 810.21 กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000640

21 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล กรณี

เร่งด่วน อาคารศาลปกครอง

                                 810.20                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

หจก. ส.การประปา - 810.21 กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000641

22 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จัดท าปฏิทินประจ าปี 2564                            200,000.00                            192,600.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

บจก.เดฟ ทู ดีไซน์ บจก.เดฟ ทู ดีไซน์ - 

192,600.00

บริษัท เดฟ ทู ดีไซน์ จ ากัด - 

192,600.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3400001483

23 แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / ซ่อมกล้องถ่ายรูป ส่วน

ประชาสัมพันธ์

                             32,154.57                                        -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

บจก.แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง 

(ไทยแลนด์)

บจก.แคนนอน มาร์

เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) - 

32,154.57

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง 

(ไทยแลนด์) จ ากัด - 

32,154.57

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด และ

เป็นตัวแทนจ าหน่าย

โดยตรง

3400001484



24 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายใน

พ้ืนท่ีผู้เช่าราย ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นสถานท่ีการ

จัดงาน “Lanna Expo 2020

                             71,500.00                              71,500.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

บจก.รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ัน

แนล

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล - 

71,500.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด - 71,500.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001485

25 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดซ้ือต้นรวงผ้ึง

                           144,450.00                            144,450.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน ซ้ือ

บจก.เอิร์ทสเคป บจก.เอิร์ทสเคป - 

144,450.00

บริษัท เอิร์ทสเคป จ ากัด - 

144,450.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3100001794

26 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบปรับอากาศ กรณี

เร่งด่วน อาคารศาลปกครอง

                                 288.90                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

หจก.จิตซัพพลายการไฟฟ้า 

(2004) - 288.90

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000639

27 จ้างท่ีปรึกษาโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท

 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ประจ าปี 2563 / จ้างท่ีปรึกษา

โครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท ธนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ประจ าปี 2563

                         2,000,000.00                          1,700,000.00 คัดเลือก-ท่ีปรึกษา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 

ไชยยศ  ท่ีปรึกษา จ ากัด

บริษัทดีลอยท์ ทู้ช 

โธมัทสุ ไชยยศ  ท่ี

ปรึกษา จ ากัด - 

1,450,000.00

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 

ไชยยศท่ีปรึกษา จ ากัด - 

1,450,000.00

มีคุณสมบัติเป็นไป

ตามขอบเขตงาน 

และเสนอราคา

เป็นไปตามข้อก าหนด

Z0-1-04-0100-63

28 ค่าบริการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (ServiceD) / งานบ ารุงรักษาและ

ดูแลระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (ServiceD)

                             67,000.00                              67,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

บจก.บริษัท ไอซีอี คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

บจก.บริษัท ไอซีอี 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - 

59,920.00

บริษัท ไอซีอี คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด - 59,920.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001487

29 MA Intranet / งานจ้างบ ารุงรักษาและดูแลระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร

 (Intranet)

                             63,000.00                              63,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จ้าง

บจก.บริษัท ไอซีอี คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

บจก.บริษัท ไอซีอี 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - 

59,920.00

บริษัท ไอซีอี คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด - 59,920.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001486

30 โครงการใหม่ / งานจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัย 

สถานท่ีท างานและศูนย์บริการส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าบล

บางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี / ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี / ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 / ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ ต าบล

บางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                         3,000,000.00                          3,000,000.00 คัดเลือก-ออกแบบ

ก่อสร้าง

บจก.วอลลูมแมททริกส์ บจก.วอลลูมแมทท

ริกส์ - 3,000,000.00

บริษัท วอลลูม แมททริกส์ 

จ ากัด - 3,000,000.00

ชนะเกณฑ์คุณภาพ

และเสนอราคา

เป็นไปตามข้อก าหนด

31 แผนงานยกระดับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย์ / จ้างจัดเล้ียงงานกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง (กิจกรรมกรรมการ

ผู้จัดการพบพนักงาน)

                           216,780.00                            216,780.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

บริษัทบจก. โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)

บริษัทบจก. โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา 

(มหาชน) - 

216,780.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

 จ ากัด (มหาชน) - 216,780.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3400001488

32 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพ้ืนท่ีพาณิชย์ / ขออนุมัติตรวจสุขภาพ

ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ราชการฯ ประจ าปี 2563

                           250,000.00                            250,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

อ่ืนๆโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน)

อ่ืนๆโรงพยาบาลบ้าน

แพ้ว (องค์การมหาชน)

 - 204,900.00

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การ

มหาชน) - 204,900.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001489

33 โครงการใหม่ / งานจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัย 

สถานท่ีท างานและศูนย์บริการส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ เขต

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

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

ก่อสร้าง

บจก.วอลลูมแมททริกส์ บจก.วอลลูมแมทท

ริกส์ - 2,000,000.00

บริษัท วอลลูม แมททริกส์ 

จ ากัด - 2,000,000.00

ชนะการคัดเลือก 3500001703

34 เคร่ืองแบบปฏิบัติงานพนักงาน ธพส. / จัดซ้ือเคร่ืองแบบปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้บริหารใหม่

                               3,600.00                                3,600.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

บจก.เพาเวอร์นาว บจก.เพาเวอร์นาว - 

3,600.00

บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด - 

3,600.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3200000683



35 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดซ้ือสายไฟส าหรับซ่อมแซม 

Cooling Tower ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ

เกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

                               5,360.70                                5,360.70 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซ้ือ

บจก.วี เอ อาร์ เอส บจก.วี เอ อาร์ เอส - 

5,360.70

บริษัท วีเออาร์เอส จ ากัด - 

5,360.70

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3200000684

36 โครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ (Development & 

Learning) / จัดจ้างฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการ

เรียนรู้

                           400,000.00                            400,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5

 แสน จ้าง

บจก.ศศิภาณ (2019) บจก.ศศิภาณ (2019) -

 400,000.00

บริษัท ศศิภาณ (2019) จ ากัด

 - 400,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001490

37 แผนงานยกระดับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย์ / งานจ้างจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  หลักสูตร 

Team Building & Agile Workshop

                         1,300,000.00                          1,221,519.10 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.บริษัท อินเซนทีฟ 

ดีไซน์ จ ากัด

บจก.บริษัท อินเซนทีฟ

 ดีไซน์ จ ากัด - 

1,221,519.10

บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ - 

1,221,519.10

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด และ

มีคุณสมบัติตาม

ขอบเขตของงานฯ

38 โครงการใหม่ / จัดซ้ือแจกันดอกไม้สดเพ่ือแสดงความขอบคุณ นาย

ธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการ ธพส.

                               1,500.00                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

ร้านดอกไม้ Flowers of 

ParadiseParadise - 1,500.00

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000578

39 โครงการใหม่ / จ้างออกแบบศูนย์กระจายสินค้าเพ่ือการประมง และ

การเกษตร  ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

                         1,600,000.00                          1,600,000.00 คัดเลือก-ออกแบบ

ก่อสร้าง

บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จ ากัด - 

1,600,000.00

ชนะการคัดเลือก

40 โครงการใหม่ / จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ือส าหรับอุโมงค์พ่นน้ ายา                            401,250.00                                        -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ราชาโยค จ ากัด - 

401,250.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

41 จ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายใน / จัดจ้างผู้ให้บริการดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์ (IT Support)

                           600,000.00                            599,000.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป)

 > 1 แสน จ้าง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 599,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด

 - 599,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด มี

ความเช่ียวชาญใน

งานดังกล่าว

42 งานรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

                      120,000,000.00                       115,496,700.00 ประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป-eBidding จ้าง

นายพงษ์เพชร โสดช่ืน - 

120,000,000.00

เสนอราคาต่ าสุด

43 งานเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟท์ อาคาร AM/BM/AG / จัดซ้ือพร้อมเปล่ียน

อุปกรณ์ ระบบลิฟต์และบันไดเล่ือน อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร

ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารจอดรถยนต์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

                       10,000,000.00                          9,933,024.00 เฉพาะเจาะจง ซ้ือ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด - 9,933,024.00

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด - 

9,933,024.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด เป็น

ผู้ผลิตหรือตัวแทน

จ าหน่ายของระบบ

โดยตรง


