
ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

วัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง/ซอมบํารุง/อะไหล / จัดซื้อน้ํายาปองกันตะไคร 

และปองกันตะกรัน อาคารศาลปกครอง
449,400.00       449,400.00       ตกลงราคา ซื้อ

บริษัทพี แอนด ดับบลิว เคมิคอล 

จํากัด

บริษัทพี แอนด 

ดับบลิว เคมิคอล 

จํากัด - 449,400.00

บริษัท พี แอนด ดับบลิว 

เคมิคอลจํากัด - 

449,400.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3200000740

2
วัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง/ซอมบํารุง/อะไหล / จัดซื้อสารเคมีบอบําบัดน้ํา

เสีย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
200,292.60       200,282.60       ตกลงราคา ซื้อ บจก.คริสโก เคมีคอล

บจก.คริสโก เคมีคอล

 - 200,282.60

บริษัท คริสโก เคมีคอล 

จํากัด - 200,282.60

เสนอราคาเปน

ตามที่กําหนด
3200000741

3

คชจ/สญ/งานรักษาความปลอดภัย - ศาลปกครอง / จัดจางบริการ

รักษาความปลอดภัยพื้นที่สวนกลาง อาคารสํานักงานศาลปกครอง 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
15,399,900.00   15,399,900.00   เฉพาะเจาะจง จาง

อื่นๆสํานักงานรักษาความปลอดภัย

 องคการสงเคราะหทหารผานศึก

อื่นๆสํานักงานรักษา

ความปลอดภัย 

องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก - 

15,360,000.00

สํานักงานรักษาความ

ปลอดภัย อผศ. - 

15,360,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

4

คาใชจายการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / จัดซื้อ

เอทิลแอลกอฮอลทําความสะอาดพื้นผิวและสุขภัณฑ

65,000.00         64,200.00        
ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ
องคการสุรา กรมสรรพสามิต

องคการสุรา กรม

สรรพสามิต - 

64,200.00

องคการสุรา กรม

สรรพสามิต - 64,200.00

หนวยงานของรัฐ 

เสนอราคาตามที่

งบประมาณ

กําหนด

3200000739

5

คาใชจายการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / จัดซื้อน้ํายาฆาเชื้อ

         84,530.00         84,530.00 

ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ

บจก.บิลดิ้งแครเซอรวิสแอนดซัพ

พลาย
บจก.บิลดิ้งแคร

เซอรวิสแอนดซัพ

พลาย - 80,464.00

บจก. บิลดิ้งแคร เซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย - 

80,464.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 3200000746

6

งานจัดจางพรอมติดตั้งและปรับปรุงระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) / 

จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) อาคารัฐประศาสน

ภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารจอดรถ ลานจอดรถรอบอาคารรัฐ

ประศาสนภักดี และถนนภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

   15,000,000.00   15,000,000.00 

ประกาศเชิญชวน ซื้อ บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี บจก.ดีเน็ต 

เทคโนโลยี - 

14,749,982.28

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 14,749,982.28

เสนอราคาต่ําที่สุด

7

งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติ

จัดซื้อ/จัดหาจอมอนิเตอรสําหรับชุดกรองน้ํา อาคารบอบําบัดน้ําเสีย          86,000.00         80,250.00 

ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ

หางหุนสวนจํากัดสีวลีกิจ หางหุนสวนจํากัดสี

วลีกิจ - 80,250.00

หางหุนสวนจํากัด สีวลีกิจ -

 80,250.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 3100001827

8

ปรับปรุงระบบแจงซอมออนไลน (serviceD) / จัดจางปรับปรุงระบบ

แจงซอมออนไลน (serviceD) สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS        300,000.00       299,600.00 

ตกลงราคา จาง บจก.บริษัท ไอซีอี คอรปอเรชั่น 

จํากัด

บจก.บริษัท ไอซีอี 

คอรปอเรชั่น จํากัด -

 299,600.00

บริษัท ไอซีอี คอรปอเรชั่น 

จํากัด - 299,600.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 3400001667

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน กันยายน 2564



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

9

จัดซื้อเครื่องบดอัดขยะ / จัดซื้อเครื่องบดอัดขยะ จํานวน 4 ตู พรอม

ติดตั้ง และรถบรรทุกเก็บขยะ จํานวน 4 คัน ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o
   14,000,000.00   13,000,000.00 

ประกาศเชิญชวน ซื้อ บจก.จีเอ็มซี เอ็นจีเนียริ่ง บจก.จีเอ็มซี เอ็นจี

เนียริ่ง - 

14,000,000.00

บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจีเนียริ่ง

 จํากัด - 13,000,000.00

เสนอราคาชนะ

การประกวดราคา

10

คาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ / จัดจางงานดูแล

รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 109,424,640.13  107,600,000.00 

ประกาศเชิญชวน จาง บจก.รักษาความปลอดภัย เอส เค 

เอส ฟาซิลิตี้

บจก.รักษาความ

ปลอดภัย เอส เค เอส

 ฟาซิลิตี้ - 

74,900,900.00

บริษัท เอสเคเอส ฟาซิลิตี้ 

จํากัด - 74,900,899.98

ชนะการเสนอราคา

11

ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อภายในอาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / จัดจางบริการพนน้ํายาฆาเชื้อภายใน

อาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
     1,462,500.00     1,353,331.72 

คัดเลือก จาง บจก.ไทยสกายคลีน จํากัด บจก.ไทยสกายคลีน 

จํากัด - 674,100.00

บริษัท ไทยสกายคลีน 

จํากัด - 674,100.00

เสนอราคาต่ําสุด

3400001675

12

โครงการใหม / โครงการเชาใชระบบหุนยนตตรวจจับและเฝาระวังการ

แพรกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
       600,000.00       597,060.00 

เฉพาะเจาะจง ซื้อ บจก. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุป จํากัด บจก. บริษัท ทรู 

ดิจิทัล กรุป จํากัด - 

597,060.00

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุป 

จํากัด - 597,060.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด


	Sheet1

