รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน เมษายน 2565
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง(บาท)
หรือจัดจาง(บาท)

โครงการใหม / ัซื้อกลองและอุปกรณถายภาพ
1
โครงการบํารุงรักษาและตออายุซอฟแวรระบบ Data Center แบบ
คูขนานระบบหลัก ( Data Center Clustering) / จางดูแลบํารุงรักษา
2 อุปกรณและตออายุซอฟตแวรระบบ Data Center แบบคูขนานระบบ
หลัก (Data Center Clustering)
โครงการสื่อสารอัตลักษณองคกรในโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม /
3 จางจัดทํามาสคอต (Mascot) สัญลักษณองคกร
โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาและตออายุซอฟตแวรระบบ File Server
Management / โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาระบบไฟลเซิรฟเวอร
4 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บขอมูล (File Server Management)

5

6

7

8

จัดจางตออายุโปรแกรมสําหรับเขารหัสอุปกรณบันทึกขอมูล (Device
Encryption) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร / จางโครงการจัดจางบริการ
ตออายุโปรแกรมสําหรับเขารหัสอุปกรณบันทึกขอมูล (Device
Encryption)สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
โครงการสื่อสารอัตลักษณองคกรในโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม /
จางจัดทําเพลง CUPID พรอมจัดทํา Music video
งานบํารุงดูเเลรักษาระบบเครื่องควบคุมระบบไมกั้น / จางบริการดูแล
บํารุงรักษาระบบเครื่องควบคุมระบบไมกั้น ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จางจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส e-Learning / จัดจางบริการจัดทํา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)

วิธีจัดซื้อ/จัดจาง

ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บจก.บริษัท อีซีมอลล
จํากัด - 108,800.00

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

บริษัท อีซีมอลล จํากัด
(สํานักงานใหญ) 103,800.00

เสนอราคาเปนไป
ตามเงื่อนไข

3300000410

109,800.00

109,800.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน ซื้อ

บจก.บริษัท อีซีมอลล จํากัด

1,000,000.00

1,000,000.00

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)
> 1 แสน จาง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
- 1,000,000.00
จํากัด - 1,000,000.00

เสนอราคาเปนไป
ตามขอกําหนด

3400001784

100,000.00

99,510.00

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จาง

บจก.ทรินิตี้ ทริปเปล ที

บจก.ทรินิตี้ ทริปเปล
ที - 98,440.00

บริษัท ทรินิตี้ ทริปเปล ที
จํากัด - 98,440.00

เสนอราคาเปนไป
ตามเงื่อนไข

3100001834

491,344.00

491,344.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จาง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
- 489,800.00
จํากัด - 489,800.00

เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3400001786

200,000.00

190,433.25

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จาง

บจก.คริสตัล อินฟรา

บจก.คริสตัล อินฟรา
- 180,000.00

บริษัท คริสตัล อินฟรา
จํากัด - 180,000.00

เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3400001785

449,400.00

449,400.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จาง

บจก.สุขสนุก

บจก.สุขสนุก 440,000.00

บริษัท สุขสนุก จํากัด 440,000.00

เสนอราคาเปนไป
ตามเงื่อนไข

3400001787

199,387.00

165,850.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน จาง

บจก.เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18

บจก.เอสเจ เมอรี่
โซลูชั่น 18 165,850.00

บริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น เสนอราคาเปนไป
18 จํากัด - 165,850.00 ตามขอกําหนด

3400001788

700,000.00

363,800.00

เฉพาะเจาะจง(ทั่วไป)
> 1 แสน จาง

บจก.ดาตา อีเลิรนนิ่ง

บจก.ดาตา อีเลิรนนิ่ง
- 363,800.00

บริษัท ดาตา อีเลิรนนิ่ง
จํากัด - 353,100.00

เสนอราคาเปนไป
ตามขอกําหนด

3400001789

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน เมษายน 2565
ลําดับ
ที่

9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ปรับปรุงอาคารจอดรถ BC และพื้นที่จอดรถ / จัดจางปรับปรุงอาคาร
จอดรถยนต

10 งานรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / งานจางบริการรักษาความปลอดภัยศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

11 จางบริการคาเชาใช Software / จัดจางตออายุการใชซอฟแวรโปรแกรม
AutoCAD
12 ปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟาและแจงเตือนความผิดปกติภายในหอง Data
Center / จางโครงการปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟาและระบบแจงเตือน
ความผิดปกติภายในหอง Data Center (Data Center Power
Management)
13 โครงการจัดจางปรับปรุงเครือขายและความปลอดภัยดานการสื่อสารการ
โทรคมนาคมและติดตั้งระบบ Network Traffic Monitoring /
โครงการจางปรับปรุงโครงขายอาคารสํานักงานศาลปกครอง อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (Network Monitoring)

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง(บาท)
หรือจัดจาง(บาท)

วิธีจัดซื้อ/จัดจาง

ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็น หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นที
เสนอราคาต่ําที่สุด
จิเนียริ่ง อาร เอ็นจิเนียริ่ง 3,725,658.00
3,725,658.00
บจก.บริษัท รักษา
ความปลอดภัย ที. บริษัท รักษาความปลอดภัย
บจก.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.
เอส.จี.อินเตอร การด ที.เอส.จี.อินเตอรการด เสนอราคาต่ําที่สุด
120,000,000.00 105,008,154.24 ประกาศเชิญชวน จาง
เอส.จี.อินเตอร การด จํากัด
จํากัด - 97,000,000.00
จํากัด 97,000,000.00
4,000,000.00

3,975,455.79

60,000.00

57,245.00

คัดเลือก จาง

หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็นจิเนียริ่ง

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1
แสน จาง

บจก.ดีดี ซอฟทเทค

บจก.ดีดี ซอฟทเทค - บริษัท ดีดี ซอฟทเทค จํากัด เสนอราคาเปนไป
53,500.00
- 53,500.00
ตามราคาเงื่อนไข

3400001790

3400001792

3,000,000.00

2,999,830.60 คัดเลือก >1 แสน จาง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
- 2,981,500.00
จํากัด - 2,981,500.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

65,000,000.00

65,000,000.00 คัดเลือก >1 แสน จาง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี
- 64,800,000.00 จํากัด - 64,800,000.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

3500001921

เสนอราคาเปนไป
ตามที่กําหนด

3400001794

บจก.วิลลพาวเวอรเท บริษัท วิลลพาวเวอร เทรด เสนอราคาเปนไป
รดดิ้ง - 55,640.00
ดิง้ จํากัด - 55,640.00
ตามที่กําหนด

3400001795

14 คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง / จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณประจําพระองค
และอุปกรณตกแตงซุมพระบรมฉายาลักษณ

317,383.40

317,383.40

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5
แสน ซื้อ

อาทรพาณิชย

15 คาใชจายปองกันการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / งานจัดซื้อ
น้ํายาสําหรับพรมฆาเชื้อ

61,204.00

61,204.00

ตกลงราคา <= 1 แสน
ซื้อ

บจก.วิลลพาวเวอรเทรดดิ้ง

270,000.00

175,461.81

ตกลงราคา ซื้อ

บจก.ศรีบุญมา

16 งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดหาน้ํามันเครื่องและไสกรองชนิดตางๆ สําหรับเครื่องกําเนิด
ไฟฟาและเครื่องสูบน้ําดับเพลิง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

อาทรพาณิชย 312,664.70

บจก.ศรีบุญมา 171,109.05

อาทรพาณิชย - 312,664.70

บริษัท ศรีบุญมา จํากัด 171,109.05

เสนอราคาเปนไป
ตามกําหนด

3400001791

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน เมษายน 2565
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

17 งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / จัดซื้อพรอม
เปลี่ยน Transducer Economizer ของเครื่องทําน้ําเย็น อาคารศาล
ปกครอง
18 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรระยะที่ 1 / โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
สํานักงาน ประจําปงบประมาณ 2565 ระยะที่ 1
19 โครงการใหม / ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณปองกันสวนบุคคล Personal
Protective Equipment (PPE) และอุปกรณตาง ๆ ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จางบริการเพื่อพัฒนาองคกรดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา
20 ประจําป 2565 ภายใตระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
่ สําหรับหอ ง Data

จางที่ปใ รึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐาน ISO 27001
Center / จางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํามาตรฐาน ISO 27001 สําหรับหอง
21 Data Center

วงเงินที่จัดซื้อ
ราคากลาง(บาท)
หรือจัดจาง(บาท)

40,232.00
4,200,000.00
65,177.77
2,000,000.00

15,000,000.00

วิธีจัดซื้อ/จัดจาง

ผูซื้อ/ผูรับเอกสาร

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
โดยสรุป
ซื้อหรือจาง

บริษัทแคเรียร
บริษัท แคเรียร (ประเทศ เสนอราคาเปนไป
ตกลงราคา <= 1 แสน
บริษัทแคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ไทย) จํากัด - 37,835.20
ตามกําหนด
ซื้อ
37,835.20
ประกาศเชิญชวน
บจก.คริสตัล อินฟรา บริษัท คริสตัล อินฟรา
4,199,857.00
บจก.คริสตัล อินฟรา
เสนอราคาต่ําที่สุด
ทั่วไป-eBidding ซื้อ
- 4,185,900.00
จํากัด - 4,185,899.99
บจก.บิลดิ้งแคร
บจก. บิลดิ้งแคร เซอรวิส
เสนอราคาเปนไป
เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 บจก.บิลดิ้งแครเซอรวิสแอนดซัพ
65,177.77
เซอรวิสแอนดซัพ
แอนด ซัพพลาย ตามที่กําหนด
แสน ซื้อ
พลาย
65,173.70
พลาย - 65,173.70
หสม.วิซ อินไซด เซ็น หางหุนสวนสามัญ วิซ
เสนอราคาเปนไป
2,000,000.00 คัดเลือก >1 แสน จาง
หสม.วิซ อินไซด เซ็นเตอร
เตอร - 2,000,000.00
อินไซด เซ็นเตอร ตามขอกําหนด
40,232.00

15,000,000.00 คัดเลือก-ที่ปรึกษา

บริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร จํากัด

บริษัทเอซิส โปร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เสนอราคาต่ําสุด
เฟสชั่นนัล
เซ็น
เซ็นเตอร จํากัด และเสนอราคา
เตอร จํากัด 9,630,000.00
เปนไปตาม
9,630,000.00
ขอกําหนด

3400001793
3500001919
3400001796

