
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 / จัดซื้อสารกรองบอบําบัดน้ํา

เสีย ภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

500,000.00        500,000.00       ตกลงราคา ซื้อ บจก.คริสโก เคมีคอล
บจก.คริสโก เคมีคอล

 - 443,643.40

บริษัท คริสโก เคมีคอล 

จํากัด - 443,643.40

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3200000720

2

โครงการรถโดยสารไฟฟา/รถโดยสารภายในศูนยราชการฯ / จัดซื้อ

อุปกรณอะไหลรถโดยสารและอุปกรณอะไหลรถจักรยานพลังงานไฟฟา 62,167.00         -                  
ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ
บจก.วิลลพาวเวอรเทรดดิ้ง

บจก.วิลลพาวเวอรเท

รดดิ้ง - 62,167.00

บริษัท วิลลพาวเวอร เทรด

ดิ้ง จํากัด - 62,167.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3200000721

3

อุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการ - ฝบอ. / จัดซื้อชั้นคืนภาชนะสแตน

เลส ภายในศูนยอาหาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 300,000.00        284,834.00       ตกลงราคา ซื้อ บจก.วิลลพาวเวอรเทรดดิ้ง
บจก.วิลลพาวเวอรเท

รดดิ้ง - 284,834.00

บริษัท วิลลพาวเวอร เทรด

ดิ้ง จํากัด - 284,834.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3300000395

4

อุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการ - ฝบอ. / จัดจางปรับปรุงปอมยาม

รักษาการณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 500,000.00        497,513.09       ตกลงราคา ซื้อ บจก.เอส-เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอส-เพาเวอร 

เอ็นจิเนียริ่ง - 

470,000.00

บริษัท เอส-เพาเวอร เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด - 470,000.00
เสนอราคาต่ําที่สุด 3400001615

5

ปรับปรุงพื้นทางเดินภายในศูนยราชการฯ / จัดจางปรับปรุงทางเดินผู

พิการทางสายตา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550
500,000.00        499,974.94       ตกลงราคา จาง หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็นจิเนียริ่ง

หจก.พีเอ็นทีอาร เอ็น

จิเนียริ่ง - 484,958.03

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นที

อาร เอ็นจิเนียริ่ง - 

484,958.03

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001617

6

อุปกรณเครื่องใชภายในศูนยราชการ - ฝบอ. / จัดซื้อเสากั้นทางเดิน 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 150,000.00        142,791.50       ตกลงราคา ซื้อ บริษัทเอ็มเอส เรนท จํากัด
บริษัทเอ็มเอส เรนท 

จํากัด - 141,989.00

บริษัท เอ็มเอส เรนท จํากัด

 - 141,989.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3100001818

7

โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจําป 2564 / งานจัดจางบริการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ประจําป 2564  ศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
        200,000.00        128,400.00 

ตกลงราคา จาง บริษัทเอ็นไวแล็บ จํากัด บริษัทเอ็นไวแล็บ 

จํากัด - 128,400.00

บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด - 

128,400.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 3400001616

8

จัดซื้อรถโดยสารไฟฟารับ - สงภายในศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / จัดซื้อรถโดยสารไฟฟารับ-สงภายในศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐      2,600,000.00     2,178,000.00 

คัดเลือก ซื้อ บริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย)        

 จํากัด (มหาชน)

บริษัทรถไฟฟา 

(ประเทศไทย)         

จํากัด (มหาชน) - 

1,975,009.10

บริษัท รถไฟฟา (ประเทศ

ไทย)จํากัด (มหาชน) - 

1,975,009.10

เสนอราคาต่ําที่สุด

9

งานปรับปรุงกลอนประตูหองน้ําผูพิการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และ

อาคารรัฐประศาสนภักดี  / งานปรับปรุงกลอนประตูหองน้ําผูพิการ ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐         495,000.00        480,965.00 

ตกลงราคา จาง บจก.เอส-เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง บจก.เอส-เพาเวอร 

เอ็นจิเนียริ่ง - 

468,553.00

บริษัท เอส-เพาเวอร เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด - 468,553.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

3400001619

10

งานจัดจางตรวจสอบอาคาร / จัดจางตรวจสอบอาคาร  ประจําป ๒๕๖๔

        400,000.00        395,900.00 

ตกลงราคา จาง บริษัทคอนสตรัคชั่น ออดิท จํากัด บริษัทคอนสตรัคชั่น 

ออดิท จํากัด - 

395,900.00

บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท

 จํากัด - 395,900.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 3400001620

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน พฤษภาคม 2564



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

11

งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / จางเปลี่ยนถาย

น้ํามันและอะไหลอุปกรณของเครื่องทําน้ําเย็น อาคารศาลปกครอง         613,000.00        612,752.62 

คัดเลือก จาง บริษัทแคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทแคเรียร 

(ประเทศไทย) จํากัด -

 612,752.62

บริษัท แคเรียร (ประเทศ

ไทย) จํากัด - 612,752.62

เสนอราคาต่ําที่สุด
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