รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง(บาท)
หรือจัดจาง(บาท)

วิธีจัดซื้อ/จัดจาง

ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ

บริษัทซูเปอร เรซูเม จํากัด

บริษัทซูเปอร เรซูเม
จํากัด - 54,891.00

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บริษัท ซูเปอร เรซูเม จํากัด เสนอราคาเปนไป
- 54,891.00
ตามเงื่อนไข

3400001773

1

คาโฆษณารับพนักงาน / ขออนุมัติจัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธการ
รับสมัครงาน ผานสื่อโฆษณา Jobtopgun ประจําป 2565

54,891.00

2

งานประจําป 2565 / การจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4 Idea
เพื่อใชในสํานักงาน ธพส.

91,485.00

-

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ

อาทรพาณิชย

อาทรพาณิชย 91,485.00

อาทรพาณิชย - 91,485.00

เสนอราคาเปนไป
ตามขอกําหนด

3200000768

58,850.00

-

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จาง

บจก.ซุปเปอรพริ้นท

บจก.ซุปเปอรพริ้นท 58,850.00

บริษัท ซุปเปอรพริ้นท
จํากัด - 58,850.00

เสนอราคาเปนไป
ตามเงื่อนไข

3200000763

อื่นๆโรงงานไพ กรม
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต เสนอราคาเปนไป
สรรพสามิต - 395,900.00
ตามที่กําหนด
395,900.00

3400001775

ชนะการเสนอราคา

3400001774

บริษัท เอส-เพาเวอร เอ็นจิ
เสนอราคาต่ําที่สุด
เนียริ่ง จํากัด 1,976,514.00

3500001900

งานประจําป 2565 / จัดจางทําซองจดหมายพิมพ 2 สี 1 หนา 1 สี 1
3 หนา และกระดาษหัวจดหมาย A4 พิมพ 2 สี 1 หนา เพื่อใชในสํานักงาน
ธพส.
งานประจํา / จัดทําหนังสือรายงานประจําป 2564
4

5

6

7

8

โครงการตออายุระบบความปลอดภัยแบบการปองกันเชิงรุก (Active
Defense Security) / โครงการจัดซื้อระบบความปลอดภัยแบบปองกัน
เชิงรุก (Active Defense Security)
ศึกษาความเปนไปไดโครงการ / จัดจางบริการจัดทําหองตัวอยาง
โครงการที่พักอาศัยผูสูงอายุรามาฯ - ธนารักษ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการเชาใชอุปกรณปองกันการบุกรุกระบบเครือขาย (Intrusion
Prevention System) / โครงการเชาใชอุปกรณปองการบุกรุก
(Intrusion Prevention System)
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบดิจิทัลใหสอดรับกับ พ.ร.บ. คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล / โครงการจางปรับปรุงระบบดิจิทัลเพื่อใหสอดรับกับ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

54,891.00

400,000.00

395,900.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จาง

อื่นๆโรงงานไพ กรมสรรพสามิต

1,000,000.00

986,000.00

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)
> 1 แสน ซื้อ

บจก.คริสตัล อินฟรา

บจก.คริสตัล อินฟรา
- 983,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป-eBidding จาง

บจก.เอส-เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอส-เพาเวอร
เอ็นจิเนียริ่ง 1,976,514.00

4,000,000.00

4,000,000.00

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)
> 1 แสน จาง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

5,000,000.00

4,998,708.30 คัดเลือก >1 แสน จาง

บจก.เพ็ตตาไบท

บริษัท คริสตัล อินฟรา
จํากัด - 983,000.00

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
- 4,000,000.00
จํากัด - 4,000,000.00
บจก.เพ็ตตาไบท 4,990,000.00

ชนะการเสนอราคา

3500001899

บริษัท เพ็ตตาไบท จํากัด ชนะการเสนอราคา
4,990,000.00

3500001903

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง(บาท)
หรือจัดจาง(บาท)

โครงการพัฒนาการจัดการความรูที่เปนระบบ / จัดจางที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการความรูที่เปนระบบและพัฒนากระบวนการ
เพื่อมุงสูการสรางนวัตกรรม

3,500,000.00

10 งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / จางซอมแซม
ระบบ Master Clock อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

12,840.00

9

11 งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ซื้อพรอมเติม
สารทําความเย็น R134a ของเครื่องทําน้ําเย็น อาคารศาลปกครอง

28,633.20

12 จางตออายุบริการ Web Hosting / จางบริการตออายุ SSL สําหรับ
เว็บไซต dad.co.th และ governmentcomplex.com ป 2565

12,000.00

13 โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาและตออายุซอฟตแวรระบบ Cyber
Security System / โครงการเชาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรระบบ Cyber
Security System พรอมดูแลบํารุงรักษา
14 โครงการปรับปรุงเพื่อบริหารจัดการกระบวนงานภายใน / จางปรับปรุง
ระบบจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส (i-Process)

15 โครงการสรางความสัมพันธภายในศูนยราชการฯ / จางจัดกิจกรรม Kids
day camp online ประจําป ๒๕๖๕
16 งานจัดซื้ออะไหลพรอมติดตั้งระบบลิฟตและบันไดเลื่อนยี่หอ HITACHI
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / งาน
จัดซื้ออะไหลพรอมติดตั้งระบบลิฟตและบันไดเลื่อนยี่หอ HITACHI ศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วิธีจัดซื้อ/จัดจาง

ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

บจก.เค.เอ็ม. คอนซัลติ้ง คอเปอร
3,422,200.00 เฉพาะเจาะจง-ที่ปรึกษา
เรชั่น จํากัด

12,840.00

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จาง

บจก.พรีเซียส ไทม เทรดดิ้ง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง
มีคุณสมบัติ
ครบถวน และ
เสนอราคาเปนไป
ตามขอกําหนด

3500001913

บจก.พรีเซียส ไทม เท บริษัท พรีเซียส ไทม เทรด เสนอราคาเปนไป
รดดิ้ง - 12,840.00
ดิง้ จํากัด - 12,840.00
ตามที่กําหนด

3400001777

บจก.เค.เอ็ม. คอน บริษัท เค.เอ็ม.คอนซัลติ้ง
ซัลติ้ง คอเปอรเรชั่น
คอเปอรเรชั่น จํากัด จํากัด - 3,422,200.00
3,422,200.00

บริษัทแคเรียร
บริษัท แคเรียร (ประเทศ
ตกลงราคา <= 1 แสน
28,633.20
บริษัทแคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ไทย) จํากัด - 28,633.20
ซื้อ
28,633.20
บจก. เมทราไบต
บริษัท เมทราไบต คลาวด
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
10,700.00
คลาวด จํากัด บจก. เมทราไบต คลาวด จํากัด
จํากัด - 10,700.00
แสน จาง
10,700.00

เสนอราคาเปนไป
ตามขอกําหนด

3200000766

เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3400001778

900,000.00

897,019.40

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)
> 1 แสน ซื้อ

บริษัท คริสตัล อินฟรา
จํากัด - 895,000.00

เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3400001776

900,000.00

856,000.00

บจก.อินโนเวชั่น คอล บริษัท อินโนเวชั่น คอน
เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)
บจก.อินโนเวชั่น คอลซัลทติ้ง เซอรวิส ซัลทติ้ง เซอรวิส ซัลทติ้ง เซอรวิส จํากัด > 1 แสน จาง
856,000.00
856,000.00

เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3400001779

500,000.00

486,000.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จาง

หจก.ฟาสวย แทรเวล หางหุนสวนจํากัด ฟาสวย
- 486,000.00
แทรเวล - 486,000.00

เสนอราคาเปนไป
ตามเงื่อนไข

3400001781

6,500,000.00

6,496,580.60

เฉพาะเจาะจง ซื้อ

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ
เตอร (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จํากัด ไทย) จํากัด
จํากัด - 6,496,580.60
6,496,580.60

เสนอราคาเปนไป
ตามขอกําหนด

บจก.คริสตัล อินฟรา

หจก.ฟาสวย แทรเวล

บจก.คริสตัล อินฟรา
- 895,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน มีนาคม 2565
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17 คาใชจายปองกันการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / ขออนุมัติ
จัดจางทําสติ๊กเกอรติดพื้นและสติ๊กเกอร QR Code

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง(บาท)
หรือจัดจาง(บาท)

90,298.90

90,298.90

18 งานประจําป 2565 / จัดจางทํานามบัตรการดขาว สําหรับพนักงาน ธพส.
1,070.00
19 โครงการสรางความสัมพันธภายในศูนยราชการฯ / จางจัดโครงการ
"เคล็ดไมลับ เราจะรอดไปดวยกัน กับศูนยราชการฯ" ป 2565
คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง / ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเครื่องเขียนสําหรับ
20 รองรับกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
โครงการสื่อสารอัตลักษณองคกรในโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม /
21 จางจัดทําสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน เพื่อสื่อสารอัตลักษณใหม
22

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรระยะที่ 1 / โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
สํานักงาน ประจําปงบประมาณ 2565 ระยะที่ 1

-

วิธีจัดซื้อ/จัดจาง

ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จาง

หางหุนสวนจํากัดไซน เวิลด

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จาง

บจก.ซุปเปอรพริ้นท

300,000.00

285,000.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จาง

หจก.ยิ้มไดดีโปรดักชั่น

36,264.50

36,246.50

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน ซื้อ

อาทรพาณิชย

450,000.00
4,200,000.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
449,400.00
แสน จาง
4,199,857.00

ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป-eBidding ซื้อ

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

หางหุนสวนจํากัดไซน
เสนอราคาเปนไป
หจก.ไซน เวิลด - 90,298.48
เวิลด - 90,298.48
ตามที่กําหนด

3400001780

บจก.ซุปเปอรพริ้นท 1,070.00

เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3200000767

เสนอราคาเปนไป
ตามเงื่อนไข

3400001782

อาทรพาณิชย - 36,246.25 เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3300000408

บริษัท ซุปเปอรพริ้นท
จํากัด - 1,070.00

หจก.ยิ้มไดดีโปรดักชั่น หจก. ยิ้มไดดีโปรดักชั่น - 280,000.00
280,000.00
อาทรพาณิชย 36,246.25

บจก.รับทรัพย
บริษัท รับทรัพย เอ็นเตอร เสนอราคาเปนไป
เอ็
น
เตอร
เ
ทนเมนท
เทนเมนต จํากัด ตามที่กําหนด
บจก.รับทรัพย เอ็นเตอรเทนเมนท
445,120.00
445,120.00
บจก.คริสตัล อินฟรา บริษัท คริสตัล อินฟรา เสนอราคาต่ําทีส่ ุด
บจก.คริสตัล อินฟรา
- 4,185,900.00
จํากัด - 4,185,899.99

3400001783

