
ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

จางบํารุงรักษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) / จางดูแล 

และบํารุงรักษาระบบประเมินผลสมรรถนะ (PMS) 800,000.00       395,900.00       
เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลอโยเดีย

หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคลอโยเดีย - 

395,900.00

บริษัท อโยเดีย จํากัด - 

395,900.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001748

2

จัดจางบํารุงรักษาระบบสื่อสารสนเทศ พื้นที่ประชาสัมพันธ  บริษัท ธนา

รักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ป 2565 / จัดจางบํารุงรักษาระบบสื่อสาร

สนเทศ พื้นที่ประชาสัมพันธ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ป 

2565

700,000.00       374,500.00       
เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.สามดีทีวีเทค จํากัด

บจก.สามดีทีวีเทค 

จํากัด - 374,500.00

บริษัท สามดีทีวีเทค จํากัด -

 374,500.00

3

จางบริการคาเชาใช Software / จางตออายุโปรแกรมสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรฝายวิศวกรรม 499,984.00       488,926.61       
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
บจก.คริสตัล อินฟรา

บจก.คริสตัล อินฟรา

 - 488,926.61

บริษัท คริสตัล อินฟรา 

จํากัด - 488,926.61

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001750

4

คาชุดสูท - กรรมการใหม / ตัดสูทกรรมการใหม (นายประภาศ และ 

นางจินดารัตน) 20,000.00         -                 
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บริษัทสูท แน็ค จํากัด

บริษัทสูท แน็ค จํากัด

 - 20,000.00

บริษัท สูท แน็ค จํากัด - 

20,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001749

5

ปรับปรุงอาคารจอดรถ BC และพื้นที่จอดรถ / จัดจางปรับปรุงอาคาร

จอดรถยนต 4,000,000.00     3,975,455.79    คัดเลือก จาง หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็น

จิเนียริ่ง - 

3,725,658.00

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นที

อาร เอ็นจิเนียริ่ง - 

3,725,658.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

6

คาชุดสูท - กรรมการใหม / ตัดสูทกรรมการเขาใหม (นายเสร)ี

10,000.00         -                 
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน จาง
บริษัทสูท แน็ค จํากัด

บริษัทสูท แน็ค จํากัด

 - 10,000.00

บริษัท สูท แน็ค จํากัด - 

10,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001756

7
งานประจําป 2565 / การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน 2565

38,573.50         -                 
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ
อาทรพาณิชย

อาทรพาณิชย - 

38,573.50
อาทรพาณิชย - 38,573.50

เปนไปตาม

ขอกําหนด
3200000759

8

งานประจําป 2565 / การจัดซื้อไสกรองน้ําสําหรับเครื่องกรองน้ํา 2565

 สําหรับสํานักงาน ธพส. 33,063.00         -                 
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1

 แสน ซื้อ
บจก.พี เอส วี ยูนิเทค

บจก.พี เอส วี ยูนิเทค

 - 33,063.00

บริษัท พี เอส วี ยูนิเทค 

จํากัด - 33,063.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3200000760

9

การจางเหมาบริการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อภายในอาคาร ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / การจางเหมาบริการฉีด

พนน้ํายาฆาเชื้อภายในอาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

1,820,000.00     1,530,100.00    คัดเลือก จาง
บจก.ริเวอรวิว โพรเทคท แอนด คลี

นนิ่ง

บจก.ริเวอรวิว โพร

เทคท แอนด คลีนนิ่ง

 - 723,852.48

บริษัท ริเวอรวิว โพรเทคท 

แอนด คลีนนิ่ง จํากัด - 

723,852.48

ชนะการคัดเลือก

เกณฑราคา
ZB-1-04-0025-65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน มกราคม 2565



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

10 จางบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส / จัดจางดูแล และ

บํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
1,000,000.00     977,822.00       

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น

บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น -

 980,000.00

บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น 

จํากัด - 980,000.00
ชนะการเสนอราคา 3400001757

11 จางดูแล บํารุงรักษาระบบ i-Process / i-Data / i-Cube / i-Control /

 จางดูแลบํารุงรักษาระบบ i-Process / i-Data / i-Cube / i-Control 

ประจําป 2565
1,250,000.00     957,864.00       

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)

 > 1 แสน จาง
บจก.อินโนเวชั่น คอลซัลทติ้ง เซอรวิส

บจก.อินโนเวชั่น คอล

ซัลทติ้ง เซอรวิส - 

957,864.00

บริษัท อินโนเวชั่น คอน

ซัลทติ้ง เซอรวิส จํากัด - 

957,864.00

ชนะการเสนอราคา 3400001758
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