
ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

ปรับปรุงงานทอตางๆพรอมอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานระบบปรับอากาศ

และระบบสุขาภิบาลภายในศูนยราชการ / จัดจางงานปรับปรุงงานทอ

ตางๆพรอมอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานระบบปรับอากาศและระบบ

สุขาภิบาลภายในศูนยราชการ

22,000,000.00   21,918,000.00   ประกาศเชิญชวน จาง บจก.คิวทีซีกรุป
บจก.คิวทีซีกรุป - 

18,300,000.00

บริษัท คิวทีซีกรุป จํากัด - 

18,300,000.00
เสนอราคาต่ําที่สุด

2

ศึกษาการลงทุนโครงการใหม / จัดจางที่ปรึกษาสํารวจความตองการใช

ประโยชนในพื้นที่และความเหมาะสม โครงการกอสรางอาคารที่ทําการ

และสนามกีฬาของกรมพลศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 1,000,000.00     1,000,000.00    คัดเลือก-ที่ปรึกษา บจก.เทอรรา มีเดีย แอนด คอนซัลติ้ง

บจก.เทอรรา มีเดีย 

แอนด คอนซัลติ้ง - 

1,000,000.00

บริษัท เทอรรา มีเดีย แอนด

 คอนซัลติ้งจํากัด - 

1,000,000.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

3

ศึกษาการลงทุนโครงการใหม / จัดจางบริการสนับสนุนการปฎิบัติงาน

ดานการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพยภาครัฐ 300,000.00       300,000.00       
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
นายปน เปลงผิว

นายปน เปลงผิว - 

300,000.00

นายปน เปลงผิว - 

300,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001728

4

ศึกษาการลงทุนโครงการใหม / จัดจางออกแบบเบื้องตนโครงการ

กอสรางอาคารที่ทําการ และสนามกีฬาของกรมพลศึกษา จังหวัด

สมุทรปราการ
5,000,000.00     5,000,000.00    คัดเลือก >1 แสน จาง

กิจการรวมคา เอฟทีแอนด

ไอโอดี - 5,000,000.00

คะแนนดาน

คุณภาพสูงสุด

5

ปรับปรุงเนินกระโดด / จัดจางปรับปรุงสันชะลอความเร็วบริเวณถนน 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐        600,000.00       599,993.26 คัดเลือก จาง บจก.วิลลพาวเวอรเทรดดิ้ง
บจก.วิลลพาวเวอรเท

รดดิ้ง - 520,555.00

บริษัท วิลลพาวเวอร เทรด

ดิ้ง จํากัด - 520,555.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

3400001724

6

ปรับปรุงปาย / จางจัดทําปายบอกทางภายใน ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐      4,000,000.00     3,960,175.93 คัดเลือก จาง บจก.วิลลพาวเวอรเทรดดิ้ง
บจก.วิลลพาวเวอรเท

รดดิ้ง - 3,154,360.00

บริษัท วิลลพาวเวอร เทรด

ดิ้ง จํากัด - 3,154,360.00
เสนอราคาต่ําที่สุด 3400001725

7

ปรับปรุงอาคารจอดรถ BC และพื้นที่จอดรถ / จางปรับปรุงที่จอด

รถจักรยานยนต ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐
       500,000.00       499,775.81 ตกลงราคา จาง หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็น

จิเนียริ่ง - 436,908.50

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นที

อาร เอ็นจิเนียริ่ง - 

436,908.50

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001718

8

งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณงานระบบปรับอากาศเพื่อใชภายในศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
     1,300,000.00     1,111,542.75 คัดเลือก ซื้อ หางหุนสวนจํากัดสีวลีกิจ

หางหุนสวนจํากัดสี

วลีกิจ - 1,049,648.60

หางหุนสวนจํากัด สีวลีกิจ -

 1,049,648.60
เสนอราคาต่ําที่สุด 3100001828

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

9

งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / งานจาง

ซอมแซมและเปลี่ยนอะไหลอุปกรณเครื่องทําน้ําเย็น อาคารศาลปกครอง
       180,000.00       173,340.00 ตกลงราคา จาง บริษัทแคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทแคเรียร 

(ประเทศไทย) จํากัด -

 173,340.00

บริษัท แคเรียร (ประเทศ

ไทย) จํากัด - 173,340.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001732

10 งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / จัดซื้อพรอม

เปลี่ยนอะไหลลิฟต L3 L9 L12 และ L13 อาคารศาลปกครอง 155,317.00 155,317.00 ตกลงราคา ซื้อ บริษัทโคเน จํากัด (มหาชน)

บริษัทโคเน จํากัด 

(มหาชน) - 

139,731.30

บริษัท โคเน จํากัด 

(มหาชน) - 139,731.30

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3400001731

11 งานปรับปรุงงานระบบและงานโครงสราง สถาปตยกรรม / ขออนุมัติจัด

จางปรับปรุงหองสโตร อาคารวิศวกรรม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
199,500.00 199,020.00

เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน จาง
หางหุนสวนจํากัดสีวลีกิจ

หางหุนสวนจํากัดสี

วลีกิจ - 148,730.00

หางหุนสวนจํากัด สีวลีกิจ -

 148,730.00

เสนอราคาตาม

ขอกําหนด
3400001729

12 งานปรับปรุงงานระบบและงานโครงสราง สถาปตยกรรม / งานจางซอม

บํารุงระบบ Two-Wire Remote หองปมน้ําบริเวณแยกศาลพระพรหม

 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 2,057,075.00 2,057,075.00 คัดเลือก จาง
บริษัทบิวดิ้ง แอดวานซด โซลูชั่น 

จํากัด

บริษัทบิวดิ้ง แอด

วานซด โซลูชั่น จํากัด

 - 1,903,530.00

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด 

โซลูชั่น จํากัด - 

1,903,530.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

13 งานจางดูแลบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปด (CCTV) ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / จางงานดูแลและ

บํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ

 ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     2,568,000.00     2,568,000.00 คัดเลือก จาง บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

 - 1,600,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 1,600,000.00
เสนอราคาต่ําที่สุด 3500001851

14 คาเชา Software / จัดจางตออายุการใชซอฟแวรโปรแกรม Acrobat 

Pro DC, Illustrator และ Photoshop        140,000.00       126,046.00 
เฉพาะเจาะจง(ข) 1-5 

แสน ซื้อ
บจก.ดีดี ซอฟทเทค

บจก.ดีดี ซอฟทเทค -

 126,046.00

บริษัท ดีดี ซอฟทเทค จํากัด

 - 126,046.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3200000755
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