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

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 พัฒนาระบบพ้ืนท่ีจอดรถช้ัน ๔ ส าหรับให้บริการผู้มาติดต่อ / จ้าง

จัดท าระบบแนะน าช่องจอดรถยนต์ และระบบไม้ก้ัน ภายในอาคาร

จอดรถยนต์อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

                        12,000,000.00                     6,116,786.97 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป-

eBidding จ้าง

บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรช่ัน

บจก.อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์

ปอเรช่ัน - 

3,750,000.00

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด - 

3,750,000.00

ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์

2 จ้างศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์กรด้านการมุ่งเน้นลูกค้า / จ้างศึกษาเพ่ือ

พัฒนาองค์กรด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ประจ าปี 2563 ภายใต้ระบบ

ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบใหม่ (ระบบ SE-AM)

                            500,000.00                       500,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จ้าง

นางสาวภารดี นามวงศ์ นางสาวภารดี นาม

วงศ์ - 500,000.00

นางสาว ภารดี นามวงศ์ - 

500,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001495

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานด้านวิศวกรรม / โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานด้านวิศวกรรม

                         2,000,000.00                     2,000,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป-

eBidding ซ้ือ

บจก.คริสตัล อินฟรา บจก.คริสตัล อินฟรา -

 1,985,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟรา จ ากัด

 - 1,985,000.00

ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์

4 งานบ ารุงรักษาและดูแลระบบประเมินผลสมรรถนะ (PMS) / โครงการ

จ้างดูแล บ ารุงรักษาระบบประเมินผลสมรรถนะ (PMS)

                            600,000.00                       585,290.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป) >

 1 แสน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคลอโยเดีย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคลอโยเดีย - 

585,290.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอ

โยเดีย - 585,290.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

5 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขอเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ภายในพ้ืนท่ีผู้เช่าราย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเพ่ือ

เป็นสถานท่ีการจัดงาน“การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓”

                               9,750.00                          9,750.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน จ้าง

บจก.รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ัน

แนล

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย อาร์ จี เอช 

อินเตอร์เนช่ันแนล - 

9,750.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด - 9,750.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001491

6 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง(ดีเซลพรี

เมียม)เพ่ือเติมในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองและเคร่ืองยนต์ดีเซลเคร่ือง

สูบน้ าดับเพลิง

                             72,064.50                         72,064.50 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซ้ือ

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

72,064.50

บริษัท วีเออาร์เอส จ ากัด - 

72,064.50

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3200000686

7 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หม้อ

แปลงไฟฟ้า (Power Supply) และ ข้อต่อสายไฟ (terminal)

                             28,650.00                         27,250.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซ้ือ

บจก.คลังไฟฟ้า บจก.คลังไฟฟ้า - 

28,650.00

บริษัท คลังไฟฟ้า จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) - 28,650.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3200000689

8 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / ขออนุมัติจัดท าและติดต้ังป้ายอาคารรวงผ้ึง 

๑ และ อาคารรวงผ้ึง ๒

                             45,617.50                         45,617.50 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน จ้าง

หจก.ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ หจก.ซัคเซส มีเดีย 

เชียงใหม่ - 45,617.50

หจก. ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ -

 45,617.50

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3100001799

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563



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

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 การบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ / จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

ภายในพ้ืนท่ีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ 

รอบ พระชนมพรรษา ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

                            253,500.00                       253,500.00 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

อาร์ จี เอช อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด - 253,500.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000646

10 งานศึกษาโครงการลงทุนใหม่ / จ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้

โครงการส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

                            300,000.00                       300,000.00 เฉพาะเจาะจง-ท่ีปรึกษา มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจ การคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ 

การคลัง - 300,000.00

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง - 

300,000.00

ข้อเสนอเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

11 โครงการน านโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีไปสู่การปฏิบัติ / จัด

กิจกรรมวันธรรมาภิบาล (CG DAY) ประจ าปี 2563

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

แสน จ้าง

บจก.บริษัท วินทูเกเตอร์ 

จ ากัด

บจก.บริษัท วินทูเก

เตอร์ จ ากัด - 

400,000.00

บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด - 

400,000.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3400001497

12 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 อินเซ

นทีฟ ดีไซน์ จ ากัด - 

1,221,519.10

บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ - 

1,221,519.10

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด และ

มีคุณสมบัติตาม

ขอบเขตของงานฯ

Z0-1-04-0132-63

13 แผนงานยกระดับสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุน

มนุษย์ / จัดซ้ือเวชภัณฑ์และยา เพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาลข้ันต้น

พนักงานและลูกจ้าง

                               7,699.00                          7,699.00 เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซ้ือ

บจก.บริษัทอ าพลเภสัช

กรรมจ ากัด

บจก.บริษัทอ าพล

เภสัชกรรมจ ากัด - 

7,699.00

บริษัท อ าพลเภสัชกรรม 

จ ากัด - 7,699.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3200000690

14 แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือตรายาง 

ประจ าเดือน ต.ค. 63

                               3,445.40                                   -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย์ - 

3,445.40

อาทรพาณิชย์ - 3,445.40 เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3200000688

15 แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือนามบัตรและ

ซองจดหมาย

                             19,795.00                                   -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซ้ือ

บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์ บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์ -

 19,795.00

บริษัท ซุปเปอร์พร้ินท์ จ ากัด -

 19,795.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3200000687

16 แผนงานประจ าปี 2563 ของฝ่ายบริหารท่ัวไป / จัดซ้ือหลอดไฟ LED 

และข้ัวเซรามิค กรณีเร่งด่วนไม่ได้คาดหมาย

                            432,066.00                                   -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท ก้าวแรกบิสซิเนส จ ากัด

 - 432,066.00

กรณีเร่งด่วนไม่ไค้

คาดหมาย

9900000645

17 MA ระบบ Single Sign-On / จ้างบ ารุงรักษาและดูแลระบบ Single 

Sign-On

                            150,000.00                       149,800.00 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จ้าง

บจก.เอ็มเทค โซลูช่ัน แอนด์

 เซอร์วิส

บจก.เอ็มเทค โซลูช่ัน 

แอนด์ เซอร์วิส - 

149,800.00

บริษัท เอ็มเทค โซลูช่ัน แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด - 149,800.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3400001492

18 ค่าเช่าโปรแกรม Software / ต่ออายุการใช้โปรแกรม Illustrator และ

 Photoshop

                             40,000.00                                   -   เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 

แสน ซ้ือ

บจก.ดีดี ซอฟท์เทค บจก.ดีดี ซอฟท์เทค - 

31,993.00

บริษัท ดีดี ซอฟท์เทค จ ากัด -

 31,993.00

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

3300000388



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

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

19 MA Server และอุปกรณ์ท่ีหมดอายุ / โครงการบ ารุงรักษาระบบแม่

ข่ายส าหรับตรวจจับป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภัยคุกคามในเชิงลึก 

(Security Attack Prevention)

                            690,000.00                       688,000.00 เฉพาะเจาะจง(ท่ัวไป) >

 1 แสน จ้าง

บจก.คริสตัล อินฟรา บจก.คริสตัล อินฟรา -

 688,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟรา จ ากัด

 - 688,000.00

เฉพาะเจาะจง

20 ปรับปรุงพ้ืน ผนัง และงานโครงสร้างสถาปัตย์อาคาร (อาคาร A) / จ้าง

ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุใต้ทางลาดด้านทิศใต้เพ่ือใช้เป็นห้องปรุงอาหาร 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕o

                         2,600,000.00                     2,578,700.00 คัดเลือก จ้าง หจก.พีแอลดี เทิฟแอนด์

แลนด์สเคป

หจก.พีแอลดี เทิฟ

แอนด์แลนด์สเคป - 

2,473,390.00

บจก พีแอลดี เทิฟแอนด์

แลนด์สเคป - 2,473,390.00

เสนอราคาต่ าท่ีสุด 3400001496

21 งานปรับปรุงฉนวนท่อจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ อาคาร A และ B / งานจ้าง

ปรับปรุงฉนวนท่อจ่ายอากาศบริสุทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

                        60,000,000.00                   60,000,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป-

eBidding จ้าง

บจก.คิวทีซีกรุ๊ป บจก.คิวทีซีกรุ๊ป - 

41,890,000.00

บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จ ากัด - 

41,890,000.00

ชนะการประกวด

ราคาฯ

Z0-14-0126-63

22 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานท าความสะอาดระบบ

ปรับอากาศ กรณีเร่งด่วน

                                 210.00                                   -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

ชาญชัยฮาร์ดแวร์ - 210.00 เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000649

23 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติเบิก

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานระบบปรับอากาศ กรณี

เร่งด่วน อาคารศาลปกครอง

                                 250.38                                   -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

กิตติภัณฑ์ รังสิต กิตติภัณฑ์ รังสิต - 

250.38

กิตติภัณฑ์ รังสิต - 250.38 เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000650

24 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัด

จ้างซ่อมแซมระบบเคร่ืองสูบน้ าเสีย บ่อเกรอะฝ่ัง N1 อาคาร BM

                            378,117.40                       378,117.40 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 378,117.40

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

25 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติ

จัดซ้ือ/จัดหาcircuit breaker ระบบไฟฟ้า อาคารรัฐประศาสนภักดี 

กรณีเร่งด่วน

                             22,470.00                                   -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 22,470.00

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000652

26 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / งานจ้าง

เปล่ียนกระจกบันไดเล่ือน Hitachi อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

                             20,584.13                         20,584.13 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด - 20,584.13

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด - 

20,584.13

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000651

27 งานรักษาความสะอาด-ศาลปกครอง / จัดจ้างงานดูแลรักษาความ

สะอาดพ้ืนท่ีส่วนกลางอาคารศาลปกครอง

                         5,623,200.00                     5,310,000.00 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป-

eBidding จ้าง

บจก.บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล 

เซอร์วิส จ ากัด

บจก.บริษัท เอ็น.ซี.ซี. 

ออล เซอร์วิส จ ากัด -

 4,345,056.00

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส

 จ ากัด - 4,345,056.00

เสนอราคาต่ าท่ีสุด Z

28 งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซ้ือ/

จัดหาวัสดุส้ินเปลือง/อุปกรณ์ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

                            199,988.35                       199,988.35 เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จ้าง

บจก.สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป บจก.สุนทรประสิทธ์ิ 

กรุ๊ป - 199,988.35

บริษัท สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป 

จ ากัด - 199,988.35

เสนอราคาเป็นไป

ตามข้อก าหนด

3200000685



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

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

29 งานปรับปรุงภายในศูนย์ราชการฯ / ขออนุมัติจัดซ้ือพร้อมเปล่ียน

อะไหล่อุปกรณ์เคร่ืองท าน้ าเย็นของเคร่ืองท าน้ าเย็น อาคารศาลปกครอง

                            425,017.91                       425,017.91 ตกลงราคา ซ้ือ บริษัทแคเรียร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัทแคเรียร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด -

 425,017.91

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด - 425,017.91

เสนอราคาเป็นไป

ตามท่ีก าหนด

30 งานปรับปรุงภายในศูนย์ราชการฯ / งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ

ไม่มีความเย็น ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ

                            499,586.53                       499,586.53 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 499,586.53

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000654

31 งานปรับปรุงภายในศูนย์ราชการฯ / งานติดต้ังเคร่ืองส่งลมเย็นเพ่ิม 

ห้องประธานศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ

                             88,851.73                         88,851.73 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ 

เอ็นจิเนียร่ิง - 88,851.73

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000653

32 โครงการใหม่ / งานจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการสวัสดิการท่ีพักอาศัย

 สถานท่ีท างานและศูนย์บริการส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / ต าบลปากเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี / ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา / ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น และ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

                         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

Z0-1-04-0131-63

33 โครงการใหม่ / จัดจ้างการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม โครงการท่ีพักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ จังหวัด

สมุทรปราการ

                         2,000,000.00                     1,926,000.00 คัดเลือก >1 แสน จ้าง บจก.เอนไวรอนเมนทัล มูฟ

เม้นท์ จ ากัด

บจก.เอนไวรอน

เมนทัล มูฟเม้นท์ 

จ ากัด - 1,926,000.00

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟ

เม้นท์ จ ากัด - 1,926,000.00

ชนะการคัดเลือก

34 โครงการใหม่ / จัดจ้างบริการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือภายในอาคาร                             523,880.03                       523,880.03 เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ 

แอนด์ คลีนน่ิง จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) - 523,880.03

กรณีเร่งด่วนไม่ได้

คาดหมาย

9900000647

35 โครงการใหม่ / จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการให้บริการ

 Free WiFi ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

                             19,200.00                                   -   เฉพาะเจาะจง กรณี

จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัทบจก. โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)

บริษัทบจก. โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา 

(มหาชน) - 19,200.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

 จ ากัด (มหาชน) - 19,200.00

เร่งด่วนไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อน

9900000648


