
ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1
งานอุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการ / ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดหา 

อุปกรณภายในศูนยราชการ
273,000.00       270,000.00       ตกลงราคา ซื้อ บจก.ศรีบุญมา

บจก.ศรีบุญมา - 

203,514.00

บริษัท ศรีบุญมา จํากัด - 

203,514.00
เสนอราคาต่ําที่สุด 3100001829

2
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ / จัดซื้อเครื่องคิดเลข ประจําฝายกฎหมาย

 จํานวน 3 เครื่อง
1,926.00           -                 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ
อาทรพาณิชย

อาทรพาณิชย - 

1,926.00
อาทรพาณิชย - 1,926.00

เสนอราคาตาม

ขอกําหนด
3100001830

3

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ  / งานจัดซื้อทราย ดิน กระถาง และ

ตนไมพรอมปลูกเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณศาลพระพรหม  ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 50,000.00         42,570.00        
ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ
น.ส.สุภาภรณ บุญเหลือ

น.ส.สุภาภรณ บุญ

เหลือ - 42,570.00

นางสาวสุภาภรณ บุญเหลือ

 - 42,570.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3200000757

4

แผนสรางความสัมพันธผูเชาเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม / จางผูใหบริการ 

จัดงานเปดสโมสรศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 70,000.00         70,000.00        
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บริษัทครีเอทีฟ พอยท แอด จํากัด

บริษัทครีเอทีฟ พอยท

 แอด จํากัด - 

65,484.00

บริษัท ครีเอทีฟ พอยท แอด

 จํากัด - 65,484.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001733

5

วัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง/ซอมบํารุง/อะไหล / จัดซื้อสารเคมี ปองกันตะ

ไตร ตะกรัน ระบบปรับอากาศอาคารศาลปกครอง
449,400.00       449,400.00       ตกลงราคา ซื้อ

บริษัทพี แอนด ดับบลิว เคมิคอล   

 จํากัด

บริษัทพี แอนด 

ดับบลิว เคมิคอล    

จํากัด - 449,400.00

บริษัท พี แอนด ดับบลิว 

เคมิคอลจํากัด - 

449,400.00

3100001831

6

ปรับปรุงงานทอตางๆพรอมอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานระบบปรับอากาศ

และระบบสุขาภิบาลภายในศูนยราชการ / จัดจางงานปรับปรุงงานทอ

ตางๆพรอมอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานระบบปรับอากาศและระบบ

สุขาภิบาลภายในศูนยราชการ

22,000,000.00   21,918,000.00   ประกาศเชิญชวน จาง บจก.คิวทีซีกรุป
บจก.คิวทีซีกรุป - 

18,300,000.00

บริษัท คิวทีซีกรุป จํากัด - 

18,300,000.00
เสนอราคาต่ําที่สุด 3500001880

7

จัดจางที่ปรึกษาดานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป 

2565 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด / จัดจางฝกอบรม

โครงการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการเรียนรูดานระบบบริหารความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ

450,000.00       450,000.00       
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง

บจก.บี. เทรนนิ่ง แอนด คอนซัล

แทนด

บจก.บี. เทรนนิ่ง 

แอนด คอนซัลแทนด

 - 449,400.00

บจก. บี. เทรนนิ่ง แอนด 

คอนซัลแทนท - 

449,400.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001734

8

ศึกษาการลงทุนโครงการใหม / งานจัดจางผูใหบริการทําการตลาด 

โครงการที่พักอาศัยผูสูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะ ๒
2,400,000.00     2,400,000.00    คัดเลือก >1 แสน จาง บจก.เทอรรา มีเดีย แอนด คอนซัลติ้ง

บจก.เทอรรา มีเดีย 

แอนด คอนซัลติ้ง - 

2,380,000.00

บริษัท เทอรรา มีเดีย แอนด

 คอนซัลติ้งจํากัด - 

2,380,000.00

ชนะการเสนอราคา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน ธันวาคม 2564



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

9

ศึกษาการลงทุนโครงการใหม / จัดจางที่ปรึกษาสํารวจความตองการใช

ประโยชนในพื้นที่และความเหมาะสม โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ

และสนามกีฬาของกรมพลศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 1,000,000.00     1,000,000.00    คัดเลือก-ที่ปรึกษา บจก.เทอรรา มีเดีย แอนด คอนซัลติ้ง

บจก.เทอรรา มีเดีย 

แอนด คอนซัลติ้ง - 

1,000,000.00

บริษัท เทอรรา มีเดีย แอนด

 คอนซัลติ้งจํากัด - 

1,000,000.00

เสนอราคาต่ําที่สุด 3500001868

10 งานปรับปรุงงานระบบและงานโครงสราง สถาปตยกรรม / งานจางซอม

บํารุงระบบไฟฟาและปมน้ํา หองปมน้ําบริเวณแยกศาลพระพรหม ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 1,865,606.52     1,865,606.52    คัดเลือก จาง หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็น

จิเนียริ่ง - 

1,800,000.00

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นที

อาร เอ็นจิเนียริ่ง - 

1,800,000.00

ชนะการเสนอราคา 3400001738

11 โครงการใหม / งานจางบริการทบทวนสูตรคํานวณอัตราคาใชจาย

พลังงานความเย็น ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม

 ๒๕๕๐ 2,000,000.00     2,000,000.00    คัดเลือก จาง
บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด

บริษัทอีอีซี เอ็นจิ

เนียริ่ง เน็ทเวิรค 

จํากัด - 2,000,000.00

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง 

เน็ทเวิรค จํากัด - 

2,000,000.00

ชนะการเสนอราคา 3500001871

12 งานประจําป 2565 / จัดจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต ประจํา

สํานักงาน ธพส. 198,000.00       171,000.00       
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
นายวันชาติ บูรณะเสรี

นายวันชาติ บูรณะเสรี

 - 171,000.00

นายวันชาติ บูรณะเสรี - 

171,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001739

13 คาเชา Software / จัดจางตออายุการใชซอฟแวรโปรแกรม Visio

52,000.00         48,792.00        
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บจก.ดีดี ซอฟทเทค

บจก.ดีดี ซอฟทเทค -

 48,792.00

บริษัท ดีดี ซอฟทเทค จํากัด

 - 48,792.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001740

14 จัดซื้อสิทธิ์การใชงาน SAP ERP License และ SAP BI License / จัด

จางโครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช SAP ERP และ SAP BI
1,698,090.00     1,698,090.00    

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน ซื้อ
บจก.อินโนเวชั่น คอลซัลทติ้ง เซอรวิส

บจก.อินโนเวชั่น คอล

ซัลทติ้ง เซอรวิส - 

1,698,090.00

บริษัท อินโนเวชั่น คอน

ซัลทติ้ง เซอรวิส จํากัด - 

1,698,090.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001741

15 โครงการเชาใชระบบศูนยขอมูลสํารองติดตั้งบนระบบ Cloud 

Computing (DR-Site) ประจําป 2565 / โครงการเชาใชระบบศูนย

ขอมูลสํารองติดตั้งบนระบบ Cloud Computing (DR-Site)
1,200,000.00     1,200,000.00    

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 1,200,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 1,200,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001742

16 โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ Core Network สําหรับการ

ขยายการเชื่อมตอ  Core Network Performance / โครงการจัดจาง

ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณCore Network สําหรับการขยายการเชื่อมตอ  

Core Network Performance

1,000,000.00     996,000.00       
เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 988,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 988,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001743



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
 ราคากลาง(บาท) วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

17 งานประจําป 2565 / งานจางบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด

จาง ประจําป 2565 330,000.00       330,000.00       
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
นายเดชา เมฆวิลัย

นายเดชา เมฆวิลัย - 

330,000.00

นาย เดชา เมฆวิลัย - 

330,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001745

18 วัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง/ซอมบํารุง/อะไหล / จัดซื้ออะไหลอุปกรณไฟฟา

และประปา เพื่อสํารองใชงานภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 476,060.00       472,886.50       ตกลงราคา ซื้อ บจก.ศรีบุญมา
บจก.ศรีบุญมา - 

472,886.50

บริษัท ศรีบุญมา จํากัด - 

472,886.50

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3200000758

19 โครงการจัดทําระบบการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงรุก (System 

Inspection) / เชาใชเครื่องแมขายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบ

พื้นที่เชาออนไลน
39,000.00         39,000.00        

เฉพาะเจาะจง กรณี

จําเปนเรงดวน จาง
บจก.ดิ เอกซแพนชั่น

บจก.ดิ เอกซแพนชั่น

 - 39,000.00

บริษัท ดิ เอกซแพนชั่น 

จํากัด - 39,000.00

กรณีเรงดวนไมได

คาดหมาย
9900000942
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