
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ

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

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ
และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สญัญำหรอื

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ
หรอืจำ้ง

1
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จดัทาํส่ือวดิีทศัน ์DAD 
TV ประชาสัมพนัธ ์รายการ “ความสุข Inside ศูนยร์าชการฯ”         466,166.00         450,000.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน จา้ง

หจก.ยิม้ได้ดีโปรดักชัน่ หจก.ยิม้ได้ดีโปร
ดักชัน่ - 450,000.00

หจก. ยิม้ได้ดีโปรดักชัน่ - 
450,000.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3400001464

2
การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัซ้ือถงุขยะสีขาวและถงุขยะ
สีดํา

        202,830.00         202,830.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน ซ้ือ

บจก.เชยีงใหม ่แจนโิท
เรียล ซัพพลาย

บจก.เชยีงใหม ่แจนิ
โทเรียล ซัพพลาย - 

202,830.00

บริษทั เชยีงใหม ่แจนโิท
เรียล ซัพพลาย จํากดั - 

202,830.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด 3200000668

3

แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน / จดัจา้งงานจา้งที่
ปรึกษาโครงการจดัจา้งทีป่รึกษาด้านบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน ประจําป ี2563-2564 บริษทั ธนารักษพ์ฒันา
สินทรัพย ์จํากดั

     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 จํากดั - 

3,000,000.00

จา้งทีป่รึกษา วธิี
เฉพาะเจาะจง

3500001679

4

โครงการใหม ่/ จดัจา้งบริการฉดีพน่ยาฆา่เชือ้ภายในอาคาร

        419,104.00         419,104.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั ริเวอ่ร์ววิ โพรเทคท ์
แอนด์ คลีนนิง่ จํากดั 
(สํานกังานใหญ)่ - 

419,104.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000623

5
งานติดต้ังระบบ Solar Roof Top อาคารบําบดัน้าํเสีย / งาน
จดัซ้ือพร้อมติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย ์(Solar 
Roof Top) อาคารบําบดัน้าํเสีย

     4,700,000.00      3,060,000.00
ประกาศเชญิชวน

ทัว่ไป-eBidding ซ้ือ

บจก.พซีีซี ไพศาลสิน บจก.พซีีซี ไพศาลสิน
 - 2,178,000.00

บริษทั พซีีซ๊ ไพศาลสิน 
จํากดั - 2,178,000.00

ชนะการประกวด
ราคา

6
แผนงานประจําป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือแทน่ชาร์จ
และถา่นชาร์จ          13,674.60                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 
13,203.80

อาทรพาณิชย ์- 13,203.80 เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3200000669

7
แผนงานประจําป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือนามบตัร
ของพนกังานฝ่ายทรัพยากรบคุคล            2,675.00                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์ บจก.ซุปเปอร์พร้ินท์
 - 2,675.00

บริษทั ซุปเปอร์พร้ินท ์
จํากดั - 2,675.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3200000670

8

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จดัจา้งผู้รับจา้งสํารวจ
ความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจผู้มส่ีวนได้เสียของ บริษทั ธนา
รักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จํากดั ประจําป ี2564         600,000.00         600,000.00

เฉพาะเจาะจง
(ทัว่ไป) > 1 แสน 

จา้ง

บริษทัเอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ
 แอนด์   คอนซัลต้ิง จํากดั

บริษทัเอน็ บ ีเอส รี
เสิร์ซ แอนด์   คอน

ซัลต้ิง จํากดั - 
588,800.00

บริษทั เอน็ บ ีเอส รีเสิร์ซ 
แอนด์ คอนซัลต้ิง จํากดั - 

588,800.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด

Z0-1-04-0088-63

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2563



9
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 ์จํากดั - 985,493.41

คุณสมบติัตรง
ตามทีก่ําหนด และ
เสนอราคาตํ่าทีสุ่ด

Z0-1-04-0080-63

10

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขอเพิม่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั
ภายในพืน้ทีผู้่เชา่ราย บริษทั กูด๊ดีบอกซ์ จํากดั เพือ่เปน็สถานที่
การจดังาน CM6 ปทีี ่๔

           6,500.00            6,500.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์

เนชัน่แนล

บจก.รักษาความ
ปลอดภยั อาร์ จ ีเอช
 อนิเตอร์เนชัน่แนล -

 6,500.00

บริษทั รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั - 6,500.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด

3400001466

11

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจา้งพนกังานทําความสะอาด
เพิม่เติมในพืน้ทีก่ารจดังานต่างๆ ภายในพืน้ทีศู่นยป์ระชมุและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
ประจําป ี๒๕๖๓ (วนัที ่๑ สิงหาคม๒๕๖๓ – วนัที ่๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๓)

 602988         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 จํากดั

 - 601,284.36

วธิเีฉพาะเจาะจง

3500001680

12

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 
จํากดั - 2,498,450.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด

B5-1-04-0089-63

13

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขอเพิม่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั
ภายในพืน้ทีผู้่เชา่ราย บริษทั ยเูนีย่น แพน เอก็ซิบชิัน่ส์ จํากดั เพือ่
เปน็สถานทีก่ารจดังาน “Mid Year Sale @ Chiangmai”

         78,650.00          78,650.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บจก.รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์

เนชัน่แนล

บจก.รักษาความ
ปลอดภยั อาร์ จ ีเอช
 อนิเตอร์เนชัน่แนล -

 78,650.00

บริษทั รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั - 78,650.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด

3400001467

14
โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) / จดัซ้ือโคมไฟถนนโซ
ล่าเซลล์  กจิกรรมวนัลดการใชพ้ลังงาน            9,630.00                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

บจก.วลิล์พาวเวอร์เทรดด้ิง บจก.วลิล์พาวเวอร์
เทรดด้ิง - 9,630.00

บริษทั วลิล์พาวเวอร์ เทรด
ด้ิง จํากดั - 9,630.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3200000671

15

งานศึกษาโครงการลงทนุใหม ่/ จา้งทีป่รึกษาศึกษาความเปน็ไปได้
โครงการศูนยก์ระจายสินค้าเพือ่การประมง และการเกษตร 
ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบอ่ 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

3500001685



16

งานทําความสะอาด (จดังานลานเอนกประสงค์อาคาร B) / จดั
จา้งงานขดัล้างลานอเนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภกัดี 
จดังาน Good For Life วนัพฤหสับดี ที ่20 สิงหาคม 2563          14,025.07                     -   

ตกลงราคา <= 1 
แสน จา้ง

บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 
14,025.07

บริษทั ราชาโยค จํากดั - 
14,025.07

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด

3400001468

17

งานทําความสะอาด (จดังานลานเอนกประสงค์อาคาร B) / จดั
จา้งงานขดัล้างลานอเนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภกัดี 
จดังานมหกรรมการประกวดการอนรัุกษพ์ระบชูา พระเคร่ือง และ
เหรียญพระคณาจารยท์ัว่ประเทศ (ชมุนมุนายเรืออากาศ รุ่นที ่27)
 ในวนัอาทติย ์ที ่23 สิงหาคม 2563

         22,333.61                     -   
ตกลงราคา <= 1 

แสน จา้ง

บจก.ราชาโยค บจก.ราชาโยค - 
22,333.61

บริษทั ราชาโยค จํากดั - 
22,333.61

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด

3400001471

18

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัจา้งบคุคลภายนอกเพือ่
จดัหาอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืม เพือ่ใหบ้ริการแกผู้่เชา่พืน้ที ่
ราย สถาบนัจติวทิยาความมัน่คง สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ

        110,250.00         110,250.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

นายบญุมา ต้นวนันา นายบญุมา ต้นวนันา
 - 110,250.00

นาย บญุมา ต้นวนันา - 
110,250.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด

3400001470

19

จา้งตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ อาคารสํานกังาน ซอยพหลโยธนิ
 11 / ขออนมุติัจดัจา้งงานตัดแต่ง ขดุล้อม ยา้ยต้นชมพพูนัธุท์พิย์
และต้นมะมว่งจากพืน้ทีก่อ่สร้างสํานกังาน ซอยพหลโยธนิ 11 ไป
ยงั ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

         25,000.00          25,000.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

นายสุรศักด์ิ  ชอูอ่น - 
25,000.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000624

20
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัจา้งซ่อมแซมระบบเคร่ืองสูบน้าํเพิม่แรงดันและถงั
ควบคุมแรงดัน อาคารรัฐประศาสนภกัดี และอาคารวศิวกรรม

        134,885.27         134,885.27
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั กรุนด์ฟอส (ประเทศ
ไทย) จํากดั - 134,885.27

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000629

21
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม / งานจา้งรถ
เครนเพือ่ปลดสลิงยอดเสาธง ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

           8,560.00            8,560.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั อว๋ง ทรานสปอร์ต 
จํากดั - 8,560.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000625

22
แผนงานประจําป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือกระดาน
ไวทบ์อร์ด ล้อเล่ือน ขนาด 120x200 ซม.            3,381.20                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 
3,381.20

อาทรพาณิชย ์- 3,381.20 เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3100001789

23
แผนงานประจําป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือตรายาง
เพือ่ใชใ้นฝ่ายกฎหมาย              438.70                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 
400.00

อาทรพาณิชย ์- 438.70 เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3200000672

24
แผนงานประจําป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือโต๊ะทํางาน
ประจําฝ่ายวศิวกรรม          39,204.80                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

บมจ.สยามสตีลอนิเตอร์
เนชัน่แนล

บมจ.สยามสตีล
อนิเตอร์เนชัน่แนล -

 39,204.80

บริษทั สยามสตีลอนิเตอร์
เนชัน่แนลจํากดั(มหาชน) - 

39,204.80

ขอ้เสนอเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3300000386



25

กจิกรรมการจดังานครบรอบการจดัต้ัง ธพส. / จดัจา้งบริการจดั
งานพธิสีงฆ ์(ทําบญุเล้ียงพระ) พร้อมเชา่อปุกรณ์ในพธิี

         20,000.00          20,000.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา (มหาชน)

บริษทับจก. โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา 

(มหาชน) - 
20,000.00

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากดั (มหาชน) - 

20,000.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด

3400001469

26
งานทําความสะอาด (จดังานลานเอนกประสงค์อาคาร B) / จดั
จา้งงานทําความสะอาดขดัล้างพืน้ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 2         172,342.49                     -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั ราชาโยค จํากดั - 
172,342.49

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000626

27
จา้งตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ อาคารสํานกังาน ซอยพหลโยธนิ
 11 / จา้งออกเเบบตกเเต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ อาคารสํานกังาน
 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 
จํากดั - 2,640,000.00

ชนะการคัดเลือก
3500001687

28
โครงการพฒันาบคุลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ (Development
 & Learning) / จดัจา้งจดัอบรมหลักสูตรบริหารโครงการ 
(Project Management)

        173,340.00         173,340.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

บมจ.โปรเจค แพลนนิง่ 
เซอร์วสิ

บมจ.โปรเจค แพลน
นิง่ เซอร์วสิ - 
173,340.00

บริษทั โปรเจค แพลนนิง่
เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) - 

173,340.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3400001472

29
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 - 

237,000.00
บริษทั อกีาซีน จํากดั - 

237,000.00
เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด Z0-1-04-0092-63

30
MA Server และอปุกรณ์ทีห่มดอาย ุ/ จดัจา้งดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองแมข่า่ยตรวจจบัและปอ้งกนัการบกุรุกบนระบบเครือขา่ย 
(Intrusion Prevention System) ของ Network Security

        500,000.00         494,190.20
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

บจก.ดีเนต็ เทคโนโลยี บจก.ดีเนต็ 
เทคโนโลย ี- 
492,000.00

บริษทั ดีเนต็ เทคโนโลย ี
จํากดั - 492,000.00

วธิ ีเฉพาะเจาะจง ข
3400001473

31

งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / งานจา้ง
ซ่อมแซมทอ่น้าํดี หอ้งครัว สํานกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐          13,910.00          13,910.00

เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

หา้งหุน้ส่วนจํากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

13,910.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000627

32

งานปรับปรุงภายในศูนยร์าชการฯ / งานจา้งเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศ (Cassette Type) กระทรวงดิจทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐

         54,090.00          54,090.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

หา้งหุน้ส่วนจํากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

54,090.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000628

33

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั  
ภายในพืน้ทีศู่นยป์ระชมุและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ
 ๗ รอบ พระชนมพรรษา เปน็ระยะเวลา 2 เดือน

        533,000.00         533,000.00
เฉพาะเจาะจง

(ทัว่ไป) > 1 แสน 
จา้ง

บจก.รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์

เนชัน่แนล

บจก.รักษาความ
ปลอดภยั อาร์ จ ีเอช
 อนิเตอร์เนชัน่แนล -

 507,000.00

บริษทั รักษาความปลอดภยั
 อาร์ จ ีเอช อนิเตอร์เนชัน่
แนล จํากดั - 507,000.00

เฉพาะเจาะจง



34
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม / จา้งเปล่ียน
พืน้ไมป้าร์เกห้อ้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาคารสํานกังานศาล
ปกครอง

        145,092.00         145,092.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จา้ง

บจก.ว.ีอาร์.วนั บจก.ว.ีอาร์.วนั - 
145,092.00

บริษทั วี.อาร์.วนั จํากดั - 
145,092.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด 3400001474

35
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จา้งจดัทํา DAD 
Magazine “ความสุข Inside ศูนยร์าชการฯ”         500,000.00         499,904.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน จา้ง

บจก.ออน อาร์ต ครีเอชัน่ บจก.ออน อาร์ต ครี
เอชัน่ - 499,904.00

บริษทั ออน อาร์ต ครีเอชัน่
 จํากดั - 499,904.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3400001476

36
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม / งานจา้ง
เปล่ียนและซ่อมแซมพรมปพูืน้ภายในหอ้งสัมมนา 1 ชัน้ 11 
อาคารศาลปกครอง

         99,938.00          99,938.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน จา้ง

หจก.โมเดิร์น อนิเตอร์ 
เดคคอร์

หจก.โมเดิร์น 
อนิเตอร์ เดคคอร์ - 

99,938.00

หจก. โมเดิร์นอนิเตอร์ 
เดคคอร์ - 99,938.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด 3400001475

37
โครงการต่ออายโุปรแกรมปอ้งกนัไวรัสเรียกค่าไถ ่(Ransomware)
 / โครงการจดัซ้ือโปรแกรมเพือ่ปอ้งกนัไวรัสเรียกค่าไถ ่
(Ransomware)

        275,000.00         249,524.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน ซ้ือ

บจก.คริสตัล อนิฟรา บจก.คริสตัล อนิฟรา
 - 249,524.00

บริษทั คริสตัล อนิฟรา 
จํากดั - 249,524.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด 3300000387

38
ค่าใชจ้า่ยวสัดุส้ินเปลือง / งานจดัจา้งทําบตัรจอดรถแบบยเูอชเอฟ
 สําหรับอาคารรัฐประศาสนภกัดี         450,000.00         417,300.00 ตกลงราคา จา้ง

บจก.เอสเจ เมอร่ี โซลูชัน่
 18

บจก.เอสเจ เมอร่ี 
โซลูชัน่ 18 - 
416,016.00

บริษทั เอสเจ เมอร่ี โซลูชัน่
 18 จํากดั - 416,016.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3200000674

39
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัจา้งซ่อมแซมงานระบบปรับอากาศ ชัน้ 2, 8 และ 9 
อาคารศาลปกครอง โดยด่วน

         51,360.00                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

หา้งหุน้ส่วนจํากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

51,360.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000631

40
แผนงานประจําป ี2563 ของฝ่ายบริหารทัว่ไป / จดัซ้ือวสัดุ
ส้ินเปลืองสํานกังานคร้ังที ่1/2563          70,480.90                     -   

เฉพาะเจาะจง(ข) 
<=1 แสน ซ้ือ

อาทรพาณิชย์ อาทรพาณิชย ์- 
68,982.90

อาทรพาณิชย ์- 70,480.90 เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3200000675

41
ค่าเชา่ใชบ้ริการระบบ HRIS / จา้งดูแลและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนษุย ์(HRIS)         700,000.00         693,360.00

เฉพาะเจาะจง
(ทัว่ไป) > 1 แสน 

จา้ง

บจก.บริษทั มายเอชอาร์ 
จํากดั

บจก.บริษทั มาย
เอชอาร์ จํากดั - 

693,360.00

บริษทั มายเอชอาร์ จํากดั -
 693,360.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด 3500001692

42

การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองสํารอง
ไฟ (USB) ของระบบบริหารจดัการและควบคุมอาคารอตัโนมติั 
(BAS) ,ระบบส่ือสารและเครือขา่ย ศูนยป์ระชมุและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

         69,229.00          69,229.00
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซ้ือ

หจก.เอสพ.ีอนิเตอร์ 
เพาเวอร์

หจก.เอสพ.ีอนิเตอร์ 
เพาเวอร์ - 
67,945.00

หจก. เอสพ.ีอนิเตอร์ 
เพาเวอร์ - 67,945.00

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด

3200000676

43

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

     1,000,000.00         797,899.00 คัดเลือก ซ้ือ

บจก.สองศูนยห์นึง่ศูนย์ บจก.สองศูนยห์นึง่
ศูนย ์- 797,899.00

บริษทั สองศูนยห์นึง่ศูนย ์
จํากดั - 797,899.00

ชนะการคัดเลือก

3500001693



44
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับใชง้าน / โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์สํานกังาน      6,000,000.00      5,999,990.00

ประกาศเชญิชวน
ทัว่ไป-eBidding ซ้ือ

บจก.คริสตัล อนิฟรา บจก.คริสตัล อนิฟรา
 - 5,995,000.00

บริษทั คริสตัล อนิฟรา 
จํากดั - 5,995,000.00

ผู้ชนะการประกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส์

45
โครงการใหม ่/ ขอจดัซ้ือเคร่ืองจา่ยแอลกอฮอล์อตัโนมติั

         23,272.50          23,272.50
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั ศารายาอนิเตอร์
เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) 

จํากดั - 23,272.50

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000633

46

โครงการใหม ่/ จดัจา้งบริการฉดีพน่ยาฆา่เชือ้ภายในอาคาร

        419,104.00         419,104.00
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

บริษทั ริเวอ่ร์ววิ โพรเทคท ์
แอนด์ คลีนนิง่ จํากดั 
(สํานกังานใหญ)่ - 

419,104.00

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย

9900000634

47
การบริหารศูนยป์ระชมุนานาชาติเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชยีงใหม ่/ ขออนมุติัจดัซ้ือวสัดุสํานกังาน ๑๑ 
รายการ

         17,180.50          17,180.50
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซ้ือ

บจก.บริษทั เชยีงใหม่
ศึกษาภณัฑ์ จํากดั

บจก.บริษทั 
เชยีงใหมศึ่กษาภณัฑ์
 จํากดั - 17,180.50

บริษทั เชยีงใหมศึ่กษาภณัฑ์
 จํากดั - 17,180.50

เสนอราคาเปน็ไป
ตามทีก่ําหนด 3200000677

48
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร / ขอ
อนมุติัจดัจา้งซ่อมแซมทอ่น้าํเยน็ อาคารศาลปกครอง โดยด่วน          52,430.00                     -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน จา้ง

หา้งหุน้ส่วนจํากดั พเีอน็ที
อาร์ เอน็จเินยีร่ิง - 

52,430.00

เร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000632

49
โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร / จดัทําเส้ือเอกลักษณ์
ประจําป ี2564         145,000.00         138,297.50

เฉพาะเจาะจง(ข) 
1-5 แสน จา้ง

บจก.โคลธส์ ท ูย ูจํากดั บจก.โคลธส์ ท ูย ู
จํากดั - 138,297.50

บริษทั โคลธส์ ท ูย ูจํากดั -
 138,297.50

เสนอราคาเปน็ไป
ตามขอ้กําหนด 3100001790

50

งานศึกษาโครงการลงทนุใหม ่/ จา้งทีป่รึกษาศึกษาความเปน็ไปได้
โครงการบา้นสวสัดิการกรมธนารักษ ์บนทีร่าชพสัดุแปลง
หมายเลขทะเบยีนที ่นม.2612 (บางส่วน) ตําบลหนองสาหร่าย 
อําเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา

        300,000.00         300,000.00
เฉพาะเจาะจง-ที่

ปรึกษา

มลูนธิสิถาบนัวจิยั
นโยบายเศรษฐกจิ การ

คลัง

มลูนธิสิถาบนัวจิยั
นโยบายเศรษฐกจิ 

การคลัง - 
300,000.00

มลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบาย
เศรษฐกจิการคลัง - 

300,000.00

จา้งทีป่รึกษาโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

51
งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง งานโครงสร้างและสถาปตัยกรรม / ขออนมุติั
จดัซ้ือ/จดัหาวสัดุสําหรับแกไ้ขทีพ่กัขยะรอบอาคาร ภายในศูนย์
ราชการฯ

         13,984.90                     -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จําเปน็เร่งด่วน ซ้ือ

บริษทั สุนทรประสิทธิ ์กรุ๊ป
 จํากดั - 13,984.90

กรณีเร่งด่วนไมไ่ด้
คาดหมาย 9900000635


