
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ

หรอืจดัจำ้ง(บำท)
 รำคำกลำง

(บำท)
วธิจีดัซ้ือ/จดัจำ้ง ผู้ซ้ือ/ผู้รบัเอกสำร

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจำ้ง

1
โครงการใหม ่/ จา้งจดัท าปา้ยปอ๊บอพัเวน้ระยะในการใชบ้นัได
เล่ือน 2 ขัน้ จ านวน 12 ปา้ย            9,599.95                   -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

หจก.เอส.เจ.กรุ๊ป(2018) - 
9,599.95

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000591

2
โครงการใหม ่/ จดัจา้งท าความสะอาดอบน้ ายาฆา่เชือ้พืน้ที่
ส่วนกลาง เดือนมนีาคม2563         243,814.48       243,814.48

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั ราชาโยค จ ากดั - 
243,814.48

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000582

3
โครงการใหม ่/ จดัซ้ือน้ ายาฆา่เชือ้ส าหรับอโุมงค์พน่น้ ายา

        401,250.00                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั ราชาโยค จ ากดั - 
401,250.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000580

4
โครงการใหม ่/ จดัจา้งปรับปรุงหอ้งอาบน้ า Core E3 ชัน้ 4 และ
ชัน้ 5 อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐
 พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

        500,000.00       498,983.58
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

บจก.เกรทออลคอนซัล
แตนท์

บจก.เกรทออลคอน
ซัลแตนท ์- 
494,983.57

บริษทั เกรท ออล คอนซัล
แตนท ์จ ากดั - 494,983.57

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3400001416

5

จา้งผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ภายใน / จดัจา้งผู้ใหบ้ริการดูแล
ระบบคอมพวิเตอร์ (IT Support)

        600,000.00       599,000.00
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
599,000.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 599,000.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด มี
ความเชีย่วชาญใน

งานดังกล่าว

3400001434

6

งานปรับปรุง BAS เพือ่บริหารจดัการศูนยร์าชการฯ / จดัซ้ือ
พร้อมติดต้ังระบบควบคุมอาคารอติัโนมติั (  BAS) อาคารราชบรีุ
ดิเรกฤทธิ ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม 
๒๕๕๐

     1,000,000.00       999,915.00 คัดเลือก ซ้ือ

บริษทับวิด้ิง แอดวานซด์ 
          โซลูชัน่ จ ากดั

บริษทับวิด้ิง แอด
วานซด์           
โซลูชัน่ จ ากดั - 

949,090.00

บริษทั บวิด้ิง แอดวานซด์
โซลูชัน่ จ ากดั - 949,090.00

ชนะการคัดเลือก

3500001640

7

งานจา้งปรับปรุงระบบปอ้งกนัเหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm) เพือ่
บริหารจดัการศูนยร์าชการฯ / จา้งปรับปรุงระบบปอ้งกนัเหตุ
เพลิงไหม ้(Fire Alarm) ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา
 ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00       855,625.50 คัดเลือก จา้ง

บริษทัอนิทเีกรท ซีเคียว
ริต้ี       อะคิเทค จ ากดั

บริษทัอนิทเีกรท ซี
เคียวริต้ี       อะคิ

เทค จ ากดั - 
829,956.74

บริษทั อนิทเีกรท ซีเคียวริต้ี
 อะคิเทค จ ากดั - 

829,956.74

ชนะการคัดเลือก

3500001642

8

งานจดัซ้ือพร้อมเปล่ียนมอเตอร์และ Bearing Blower เคร่ืองจา่ย
อากาศ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวามคม 
๒๕๕๐ / งานจดัซ้ือพร้อมเปล่ียนมอเตอร์ และ Bearing Blower 
เคร่ืองจา่ยอากาศ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธนัวาคม ๒๕๕๐

     1,500,000.00     1,490,572.06 คัดเลือก ซ้ือ

บริษทัแอร์โค จ ากดั บริษทัแอร์โค จ ากดั
 - 1,487,300.00

บริษทั แอร์โค จ ากดั - 
1,487,300.00

ชนะการคัดเลือก

3500001641

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำเดอืน มถุินำยน 2563



9

จดัซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟขนาดใหญ่(UPS) / งานจดัซ้ือ
พร้อมติดต้ังเคร่ืองส ารองไฟขนาดใหญ่ (Uninterruptible Power
 Supply : UPS) อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00       963,000.00 คัดเลือก ซ้ือ

บจก.โคไล้ท์ บจก.โคไล้ท ์- 
957,650.00

บริษทั โคไล้ท ์จ ากดั - 
957,650.00

ชนะการคัดเลือก

3500001638

10

แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัท าตรายาง
ประจ าฝ่ายบริหารอาคาร ป ี2563

             909.50             909.50
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 
909.50

อาทรพาณิชย ์- 909.50 กรณีการจดัหา
พสัดุทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ค่าใชจ้า่ย
บริหารงานฯ

9900000581

11

โครงการปรับปรุงระบบ HRIS / โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนษุย ์(HRIS) ประจ าป ี2563

        400,000.00       398,040.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

บจก.บริษทั มายเอชอาร์ 
จ ากดั

บจก.บริษทั มาย
เอชอาร์ จ ากดั - 

398,040.00

บริษทั มายเอชอาร์ จ ากดั -
 398,040.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด และ

เปน็ผู้ดูแลและ
พฒันาระบบฯตาม
วตัถปุระสงค์มา
อยา่งต่อเนือ่ง

3400001433

12

โครงการด้านการจดัการนวตักรรม (Innovation Management :
 INNO) / จา้งทีป่รึกษาโครงการทบทวนและพฒันาระบบการ
บริหารทรัพยากรบคุคล การจดัการความรู้ และการจดัการ
นวตักรรม ป ี2563

     4,800,000.00     4,800,000.00
เฉพาะเจาะจง-ที่

ปรึกษา

บจก.บริษทั วนิทเูกเตอร์ 
จ ากดั

บจก.บริษทั วนิทเูก
เตอร์ จ ากดั - 
4,800,000.00

บริษทั วนิทเูกเตอร์ จ ากดั -
 4,800,000.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

3500001647

13
โครงการพฒันาบคุลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ (Development
 & Learning) / จา้งจดัโครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการ หลักสูตร 
HR for Non-HR : Leader & Leading Change

         57,780.00         57,780.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.เดอะ เลคเชอร์เลอร์
 คอนซัลติง พลัส

บจก.เดอะ เลคเชอร์
เลอร์ คอนซัลติง 
พลัส - 57,780.00

บริษทั เดอะ เลคเชอร์เลอร์
 คอนซัลติง พลัส จ ากดั - 

57,780.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3400001432

14

โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จดัซ้ือเทยีนแพ
ส าหรับพธิกีารลงนามถวายพระพร เนือ่งในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระ
บรมราชนิ ีเมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2563

           2,300.00                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

รุ่งเรืองพานชิ - 2,300.00 กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000587

15

งานซ่อมและเปล่ียนประตูหนไีฟพร้อมอปุกรณ์ ชัน้ 1 อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี / จา้งซ่อมบ ารุงและเปล่ียนประตูหนไีฟพร้อม
อปุกรณ์ ชัน้ ๑  อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

     1,000,000.00       957,864.00 คัดเลือก จา้ง

บจก.พพีวีาย โปรดักส์ บจก.พพีวีาย โปร
ดักส์ - 760,984.00

บริษทั พพีวีาย โปรดักส์ 
จ ากดั - 760,984.00

ชนะการคัดเลือก

3500001644

16
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัหาซ้ือผ้าเครป
ซาติน ต่วน ขนาดกวา้ง 44 นิว้ ยาว 60 หลา            2,400.00                   -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั วภิาพรแฟบริค 
จ ากดั - 2,400.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000585



17
โครงการใหม ่/ จดัซ้ือแจกนัดอกไมส้ดเพือ่แสดงความขอบคุณ 
นายธรรมนติย ์สุมนัตกลุ กรรมการ ธพส.            1,500.00                   -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

ร้านดอกไมม้อร์นิง่โรส - 
1,500.00

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000583

18
ปรับปรุง  Central battery control Unit ชนดิ LED / จดัซ้ือ
พร้อมติดต้ัง Central Battery Control ชนดิ LED ศูนยร์าชการ
เฉลิมพระเกยีรติ80พรรษา5ธนัวาคม2550

     4,500,000.00     4,149,460.00 คัดเลือก ซ้ือ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสีวลีกจิ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสี

วลีกจิ - 
4,043,465.80

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สีวลีกจิ -
 4,043,465.80

เสนอราคาต่ าทีสุ่ด

19
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม / ขอvอนมุติั
เบกิค่าใชจ้า่ยในการซ้ือวสัดุส้ินเปลือง/อปุกรณ์ งานโครงสร้างและ
สถาปตัยกรรม กรณีเร่งด่วน อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ์

             129.00                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั ซีอาร์ซี ไทวสัดุ 
จ ากดั(สาขาแจง้วฒันะ) - 

129.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000586

20

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

21
โครงการจดัหาระบบ Private Cloud 1 / โครงการจดัหาระบบ 
Private Cloud 1      4,500,000.00     4,499,745.90 คัดเลือก >1 แสน ซ้ือ

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
4,490,000.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 4,490,000.00

ชนะการคัดเลือก

22
โครงการใหม ่/ จา้งออกแบบศูนยก์ระจายสินค้าเพือ่การประมง 
และการเกษตร  ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบอ่ จงัหวดั
สมทุรปราการ

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

กอ่สร้าง

บริษทั สุธาสิน กรุ๊ป จ ากดั -
 1,600,000.00

ชนะการคัดเลือก
SP0-1-04-0041-63

23

ปรับปรุงระบบภายในศูนยร์าชการฯ / งานเปล่ียนเชค็วาล์ว ขนาด
 6 นิว้ มาตรฐาน UL/FM จ านวน ๑๗ ชดุพร้อมอปุกรณ์ประกอบ
รอบอาคาร AM BM และอาคารประกอบ ศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

        621,755.60       621,755.60 คัดเลือก จา้ง

บจก.ชาญชยั เวร์ิค เอน็จิ
เนยีร่ิง

บจก.ชาญชยั เวร์ิค 
เอน็จเินยีร่ิง - 
515,633.00

บริษทั ชาญชยั เวร์ิค เอน็จิ
เนยีร่ิง จ ากดั - 515,633.00

3400001436

24

งานบ ารุงรักษาระบบลิฟท/์บนัไดเล่ือน อาคารศาลปกครอง / ขอ
อนมุติัจดัจา้งงานบ ารุงรักษาระบบลิฟต์/บนัไดเล่ือน อาคารศาล
ปกครอง ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม 
๒๕๕๐

     2,400,000.00     2,148,459.42 เฉพาะเจาะจง จา้ง

บริษทัโคเน ่จ ากดั 
(มหาชน)

บริษทัโคเน ่จ ากดั 
(มหาชน) - 

2,148,459.42

บริษทั โคเน ่จ ากดั 
(มหาชน) - 2,148,459.42

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด และ
เปน็ผู้แทนจ าหนา่ย
โดยตรงหรือพสัดุ

ลิขสิทธิ์

25
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัซ้ืออลูมเินยีมเทป งานระบบปรับอากาศ          83,000.00                   -   

ตกลงราคา <= 1 
แสน ซ้ือ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ออลมลัติเทค

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั
ออลมลัติเทค - 

82,925.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ออลมลัติ
เทค - 82,925.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3100001764



26
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือภาพพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินท
รมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยูห่วั พร้อมกรอบรูป

           8,346.00                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั ตรีน้ าทพิย ์แกลเลอร่ี
 จ ากดั - 8,346.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000592

27
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / ซ้ือตรายาง 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563            1,262.60                   -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

อาทรพาณิชย ์- 1,262.60 เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000593

28
ค่าต่ออาย ุLicense Google G-Suite mail / โครงการเชา่ใช้
บริการระบบ G-Suite Basic Services (Yearly)         500,000.00       449,400.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน จา้ง

บจก.ทรีนต้ีิ รูทส์ บจก.ทรีนต้ีิ รูทส์ - 
449,400.00

บริษทั ทรีนต้ีิ รูทส์ - 
449,400.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3400001435

29
โครงการใหม ่/ จดัจา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดพืน้ เพือ่ใหส้ าหรับ
เตรียมการในมาตรการสร้างความมัน่ใจในการเปดิศูนยร์าชการ
เต็มรูปแบบ

           6,790.00          6,790.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

สยาม อนิดีไซน์ สยาม อนิดีไซน ์- 
6,790.00

สยาม อนิดีไซน ์- 6,790.00 กรณีเร่งด่วนไม่
คาดหมาย 9900000590

30
โครงการใหม ่/ จดัซ้ือเทปพวีซีีตีเส้น เหลือง -ด า

           6,152.50                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

อาทรพาณิชย ์- 6,152.50 กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000594

31
งานปรับปรุงภายในศูนยร์าชการฯ / งานจา้งปรับปรุงทอ่ส่งลม
เยน็และแชมเบอร์ อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ์         200,000.00       199,398.78 ตกลงราคา จา้ง

หจก.พเีอน็ทอีาร์ เอน็จิ
เนยีร่ิง

หจก.พเีอน็ทอีาร์ 
เอน็จเินยีร่ิง - 
198,699.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

198,699.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3400001437

32
จดัซ้ือรถบรรทกุขยะ / จดัซ้ือรถบรรทกุเกบ็ขยะภายใน  ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘o พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕o      1,800,000.00     1,786,900.00 คัดเลือก >1 แสน ซ้ือ

บจก.จเีอม็ซี เอน็จเีนยีร่ิง บจก.จเีอม็ซี เอน็จี
เนยีร่ิง - 

1,777,000.00

บริษทั จเีอม็ซีเอน็จเีนยีร่ิง 
จ ากดั - 1,777,000.00

ชนะการคัดเลือก
3500001649

33
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

34

ปรับปรุงชอ่งระบายน้ าเคร่ืองสูบน้ า/เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ าเสีย 
(Submersible Pump) / งานจา้งปรับปรุงระบบสูบน้ าเสีย 
(Submersible Pump) ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา
 ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

     1,500,000.00     1,496,395.00 เฉพาะเจาะจง จา้ง

บริษทัชพูนัธุอ์นิดัสเทรียล
        เซอร์วสิเซส จ ากดั

บริษทัชพูนัธุอ์นิดัส
เทรียล        

เซอร์วสิเซส จ ากดั -
 1,451,503.15

บริษทั ชพูนัธุอ์นิดัสเทรียล 
เซอร์วสิเซส จ ากดั - 

1,451,503.15

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด

3500001648

35

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



36

โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื / จา้งที่
ปรึกษาโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื

     2,500,000.00     2,500,000.00
เฉพาะเจาะจง-ที่

ปรึกษา

อืน่ๆสถาบนัไทยพฒัน์ อืน่ๆสถาบนั
ไทยพฒัน ์- 

2,325,000.00

มลูนธิบิรูณะชนบทแหง่
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์โดย สถาบนั

ไทยพฒัน ์- 2,325,000.00

เกณฑ์คุณภาพ

3500001650

37
โครงการใหม ่/ จดัจา้งท าความสะอาดอบน้ ายาฆา่เชือ้พืน้ที่
ส่วนกลาง เดือนเมษายน 2563         517,567.56       517,567.56

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 
517,567.56

บริษทั ราชาโยค จ ากดั - 
517,567.56

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมายไวก้อ่น 9900000597

38

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัซ่อมแซมระบบจอภาพ LED 
บริเวณภายนอกศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกยีรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

         95,230.00         95,230.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.เดอะ ฟวิชัน่ มเีดีย บจก.เดอะ ฟวิชัน่ 
มเีดีย - 95,230.00

บริษทั เดอะ ฟวิชัน่ มเีดีย 
จ ากดั - 95,230.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

3400001438

39
งานปรับปรุงภายในศูนยร์าชการฯ / งานจา้งปรับปรุงฉนวนทอ่น้ า
เยน็และทอ่ส่งลมเยน็ อาคารรัฐประศาสนภกัดีและอาคารราชบรีุ
ดิเรกฤทธิ์

     5,000,000.00     4,999,296.12 คัดเลือก จา้ง
บจก.เอส.เค.พาวเวอร์เทค บจก.เอส.เค.พาว

เวอร์เทค - 
3,589,850.00

บริษทั เอส.เค.พาวเวอร์เทค
 จ ากดั - 3,589,850.00

ชนะการคัดเลือก

40
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือเคร่ือง
บนัทกึเวลาด้วยลายนิว้มอื ส าหรับส านกังานศูนยป์ระชมุแสดง
สินค้านานาชาติฯ จ.เชยีงใหม่

         10,000.00                   -   
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.ไทยดิจติอล ซีเคียว
ริต้ี ซิสเต็มส์

บจก.ไทยดิจติอล ซี
เคียวริต้ี ซิสเต็มส์ - 

8,560.00

บริษทั ไทยดิจติอล ซีเคียว
ริต้ี ซิสเต็มส์ จ ากดั - 

8,560.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3400001439

41
โครงการใหม ่/ จดัซ้ือเจลแอลกอฮอล์ เร่งด่วนไมไ่ด้คาดหมาย

           9,886.80                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั กา้วแรกบสิซิเนส 
จ ากดั - 9,886.80

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000596

42
MA ระบบ e-Saraban ใหร้องรับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม ่/
 งานปรับปรุงระบบใหร้องรับการปรับโครงสร้างใหม่          42,800.00                   -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บจก.เทค็ไอทโีซลูชัน่ บจก.เทค็ไอทโีซลูชัน่
 - 42,800.00

บริษทั เทค็ไอทโีซลูชัน่ 
จ ากดั - 42,800.00

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมายไวก้อ่น 9900000595

43
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

44
โครงการตรวจวดัคุณภาพอากาศ ประจ าป ี2563 / จดัจา้งบริการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัววาคม ๒๕๕๐

        200,000.00       192,600.00 ตกลงราคา จา้ง
บริษทัเอน็ไวแล็บ จ ากดั บริษทัเอน็ไวแล็บ 

จ ากดั - 160,500.00
บริษทั เอน็ไวแล็บ จ ากดั - 

160,500.00
เสนอราคาเปน็ไป

ตามทีก่ าหนด 3400001440

45
โครงการใหม ่/ จดัซ้ือน้ าฆา่เชือ้ส าหรับอโุมงค์พน่น้ ายา

        240,750.00                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั ราชาโยค จ ากดั - 
240,750.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000602



46

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

47
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัซ้ือวสัดุงานระบบสุขาภบิาล         156,660.00       152,047.00 ตกลงราคา ซ้ือ

บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง บจก.วลิล์พาวเวอร์
เทรดด้ิง - 

149,158.00

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เทรด
ด้ิง จ ากดั - 149,158.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3100001784

48
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

49
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัซ้ือ/จดัหาอปุกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานของปัม๊น้ า 
อาคารวศิวกรรม โดยด่วน

         15,515.00                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ออลมลัติ
เทค - 15,515.00

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000604

50
ค่าใชจ้า่ยก าจดัไขมนัระบบบ าบดัน้ าเสีย / จดัจา้งงานจดัเกบ็ไขมนั
จากระบบบ าบดัน้ าเสียรวม            3,500.00                   -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

ส านกังานเขตหลักส่ี - 
3,500.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000598

51
โครงการใหม ่/ ขออนมุติัช าระค่าบริการท าความสะอาดอบน้ ายา
ฆา่เชือ้พืน้ทีส่่วนกลาง เดือนพฤษภาคม 2563         467,889.60                   -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั ราชาโยค จ ากดั - 
467,889.60

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000601

52

งานปรับปรุง Two Wire Remote / จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบ
ควบคุมการเปดิ-ปดิ (Two Wire Remote) อาคารราชบรีุดิเรก
ฤทธิ ์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐         900,000.00       899,998.40 คัดเลือก ซ้ือ

บริษทับวิด้ิง แอดวานซด์ 
          โซลูชัน่ จ ากดั

บริษทับวิด้ิง แอด
วานซด์           
โซลูชัน่ จ ากดั - 

856,000.00

บริษทั บวิด้ิง แอดวานซด์
โซลูชัน่ จ ากดั - 856,000.00

ชนะการคัดเลือก

3500001652

53
โครงการใหม ่/ จดัซ้ือเคร่ืองวดัอณุหภมูแิบบอนิฟาเรด

        121,712.50                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั อเีลคทรอนคิส์ 
ซอร์ซ จ ากดั - 121,712.50

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000600

54
โครงการใหม ่/ โครงการจดัจา้งดูแลบ ารุงรักษาอปุกรณ์ประชมุ
ส่ือสารทางไกล ของ ธพส.          85,600.00         85,600.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 85,600.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000599

55
โครงการใหม ่/ เชา่เคร่ืองโนต้บุก๊เพือ่ใชใ้นการปฏบิติังานกรณี 
Work from Home 16 เคร่ือง         178,048.00       178,048.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน ซ้ือ

บจก.ไพร์ม โซลูชัน่ แอนด์
 เซอร์วสิ จ ากดั

บจก.ไพร์ม โซลูชัน่ 
แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ากดั - 178,048.00

บริษทั ไพร์ม โซลูชัน่ แอนด์
 เซอร์วสิ จ ากดั - 

178,048.00

เฉพาะเจาะจง
3400001441

56
โครงการใหม ่/ เชา่เคร่ืองโนต้บุก๊เพือ่ใชใ้นการปฏบิติังานกรณี 
Work from Home 28 เคร่ือง         284,620.00       284,620.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน ซ้ือ

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
284,620.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จ ากดั - 284,620.00

เฉพาะเจาะจง
3400001442



57

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ จา้งเหมาบริการ นายชยัยา ปญัญาราช 
เพือ่ปฏบิติังาน ณ ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกยีรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เชยีงใหม่

         90,000.00         90,000.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

นายชยัยา ปญัญาราช นายชยัยา ปญัญา
ราช - 90,000.00

นายชยัยา ปญัญาราช - 
90,000.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

3400001445

58

งานเปล่ียนอปุกรณ์ลิฟท ์อาคาร AM/BM/AG / จดัซ้ือพร้อม
เปล่ียนอปุกรณ์ ระบบลิฟต์และบนัไดเล่ือน อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ ์และอาคารจอดรถยนต์ ศูนยร์าชการ
เฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

    10,000,000.00     9,933,024.00 เฉพาะเจาะจง ซ้ือ

บริษทั ฮิตาช ิเอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั ฮิตาช ิเอลลิเว
เตอร์ (ประเทศไทย)

 จ ากดั - 
9,237,712.32

บริษทั ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั - 

9,237,712.32

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 
เปน็ผู้ผลิตหรือ

ตัวแทนจ าหนา่ย
ของระบบโดยตรง

3200000661

59

MA เวบ็ไซต์ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติฯ และบริษทั ธนารักษ์
พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั / งานจา้งดูแลรักษา (MA) เวบ็ไซต์ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกยีรติ  ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ และ 
เวบ็ไซต์ บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั

        200,000.00       177,620.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

บจก.อกีาซีน บจก.อกีาซีน - 
177,620.00

บริษทั อกีาซีน จ ากดั - 
177,620.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด

3400001443

60

ค่าทีป่รึกษาแผนแมบ่ทสารสนเทศ / งานจา้งทีป่รึกษาจดัท าแผน
แมบ่ทสารสนเทศ

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

ปรึกษา

บริษทัสถาพร แอนด์ ไรค์
 จ ากดั

บริษทัสถาพร แอนด์
 ไรค์ จ ากดั - 
3,000,000.00

บริษทั สถาพร แอนด์ ไรค์ 
จ ากดั - 3,000,000.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด และ
เปน็โครงการทีต้่อง
ใชผู้้เชีย่วชาญและ
ความต่อเนือ่งของ

งาน โดยผู้รับจา้งเดิม

3400001444

61

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จดัซ้ือแจกนัดอกไมส้ด
เพือ่ใช ้ส าหรับเขา้ร่วมพธิถีวายแจกนัดอกไมส้ดและลงนามถวาย
พระพรสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ์ วลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี ณ ศูนย์
การแพทยม์ะเร็งวทิยาจฬุาภรณ์ ชัน้ ๑ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

           1,500.00                   -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

ร้านดอกไมม้อร์นิง่โรส - 
1,500.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000603

62
จดัซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจ (AED) / จดัหาเคร่ืองกระตุกหวัใจด้วย
ไฟฟา้ชนดิอตัโนมติั (AED) พร้อมตู้ต้ังพืน้         500,000.00       402,000.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน ซ้ือ

บจก.บริษทั เกทเวย ์
เฮลทแ์คร์ จ ากดั

บจก.บริษทั เกทเวย ์
เฮลทแ์คร์ จ ากดั - 

402,000.00

บริษทั เกทเวย ์เฮลทแ์คร์ -
 402,000.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3100001786

63
ค่าใชจ้า่ยวสัดุส้ินเปลือง / ขออนมุติัจดัซ้ือธงชาติ ตราสัญลักษณ์ 
และธงตราสัญลักษณ์พร้อมผ้าประดับตกแต่ง         122,149.06       122,149.06

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 
122,149.06

อาทรพาณิชย ์- 122,149.06 เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3200000662



64

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขอเพิม่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั
ภายในพืน้ทีผู้่เชา่ราย กรมการกงศุล เพือ่ใชเ้ปน็ส านกังานหนงัสือ
เดินทางชัว่คราว เชยีงใหม่

         61,500.00         58,500.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์

เนชัน่แนล

บจก.รักษาความ
ปลอดภยั อาร์ จ ีเอช
 อนิเตอร์เนชัน่แนล -

 58,500.00

บริษทั รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั - 58,500.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด

3400001446

65
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัซ้ือ/จดัหาลูกลอย ระบบสุขาภบิาล อาคารรัฐประศาสน
ภกัดี และอาคารศาลปกครอง

         83,600.00         77,000.00
ตกลงราคา <= 1 

แสน ซ้ือ

หจก.อสี  พรอสเพอร์ริที หจก.อสี  พรอสเพ
อร์ริท ี- 73,150.00

หจก. อสี พรอสเพอร์ริท ี- 
73,150.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ าหนด 3100001785

66
แผนงานประจ าป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือเคร่ืองคิด
เลข 14 หลัก เพือ่ใชใ้นฝ่ายบญัช ีจ านวน 2 เคร่ือง            8,000.00                   -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 
7,062.00

อาทรพาณิชย ์- 7,062.00 เสอนราคาเปน็ไป
ตามขอ้ก าหนด 3300000385

67
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


