
ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 ปรับปรุงปาย / จางเหมาตีเสนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

1,000,000.00     966,801.18       คัดเลือก จาง บจก.วิลลพาวเวอรเทรดดิ้ง
บจก.วิลลพาวเวอรเท

รดดิ้ง - 798,008.14

บริษัท วิลลพาวเวอร เทรด

ดิ้ง จํากัด - 798,008.14

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด

2

งานจัดจางพรอมติดตั้งและปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณระบบเสียงตามสาย ( 

Public Address System) / จางพรอมติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียง

ตามสาย (Public Address System) อาคารจอดรถ  ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

1,000,000.00     995,207.00       คัดเลือก จาง บจก.สองศูนยหนึ่งศูนย
บจก.สองศูนยหนึ่ง

ศูนย - 978,515.00

บริษัท สองศูนยหนึ่งศูนย 

จํากัด - 978,515.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

3

ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อภายในอาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / การจางเหมาบริการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ

ภายในอาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐
1,350,000.00     1,257,312.06     คัดเลือก จาง บจก.ไทยสกายคลีน จํากัด

บจก.ไทยสกายคลีน 

จํากัด - 674,100.00

บริษัท ไทยสกายคลีน จํากัด

 - 674,100.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

และรายละเอียด

ตามขอบเขตของ

งานฯ

4

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 3100001820

5

งานสูบลางทําความสะอาดบอเกรอะและกําจัดไขมัน ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / การจางบริการทําความ

สะอาดบอดักไขมัน บอเกรอะและบอบําบัด อาคารบําบัดน้ําเสีย ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
1,000,000.00     972,523.00       คัดเลือก จาง บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด เซอรวิส

บจก.ดี แคร โปรดักส 

แอนด เซอรวิส - 

823,900.00

บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด

 เซอรวิส - 823,900.00

6

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 3400001622

7

งานจัดจางเปลี่ยนอะไหลพรอมติดตั้งระบบลิฟตและบันไดเลื่อน Hitachi

 ประจําป 2564 / จัดซื้ออะไหลพรอมติดตั้ง ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน 

อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจําป 2564    17,000,000.00    16,912,217.24 

เฉพาะเจาะจง ซื้อ บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด - 

16,573,972.89

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด - 

16,573,972.89

วิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน มิถุนายน 2564



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

8

งานจัดจางพรอมติดตั้งและปรับปรุงเปลี่ยนมอเตอรและ Bearing 

Blower ของเครื่องจายอากาศ ศูนยราชการฯ / จัดซื้อพรอมติดตั้งและ

ปรับปรุงเปลี่ยนมอเตอรและ Bearing Blower ของเครื่องจายลมเย็น 

อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     4,500,000.00     3,999,173.15 

เฉพาะเจาะจง ซื้อ บริษัทแอรโค จํากัด บริษัทแอรโค จํากัด - 

4,500,000.00

บริษัท แอรโค จํากัด - 

4,500,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

9

งานจัดจางเปลี่ยนอะไหลพรอมติดตั้ง ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน อาคาร

ศาลปกครอง ประจําป 2564 / ขออนุมัติจัดซื้อพรอมเปลี่ยนอะไหล

ระบบลิฟตและบันไดเลื่อนยี่หอ KONE อาคารศาลปกครอง ประจําป 

2564
     5,000,000.00     4,566,257.10 

เฉพาะเจาะจง ซื้อ บริษัทโคเน จํากัด (มหาชน) บริษัทโคเน จํากัด 

(มหาชน) - 

4,566,257.10

บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

 - 4,566,257.10

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 

และเปนตัวแทน

ผลิตภัณฑ

10

งานจัดซื้อ/จัดจาง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซื้อ

น้ํายากําจัดสิ่งอุดตันในทอน้ําทิ้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี          48,150.00          48,150.00 

ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ

บริษัทเท็คแมน (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทเท็คแมน (ไทย

แลนด) จํากัด - 

48,150.00

บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด)

 จํากัด - 48,150.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3200000723
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งานจัดซื้อพรอมติดตั้ง Central Battery Control ชนิด LED ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / ขออนุมัติจัด

จางพรอมติดตั้งและปรับปรุง Central battery control ชนิด LED 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

     6,200,000.00     6,110,877.00 

คัดเลือก จาง หางหุนสวนจํากัดสีวลีกิจ หางหุนสวนจํากัดสีวลี

กิจ - 5,853,221.00

หางหุนสวนจํากัด สีวลีกิจ - 

5,853,221.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

12

งานจัดจางเปลี่ยนอะไหลพรอมติดตั้ง ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน อาคาร

ศาลปกครอง ประจําป 2564 / ขออนุมัติจัดซื้อพรอมเปลี่ยนอะไหล

ระบบลิฟตและบันไดเลื่อนยี่หอ KONE อาคารศาลปกครอง ประจําป 

2564
     5,000,000.00     4,566,257.10 

เฉพาะเจาะจง ซื้อ บริษัทโคเน จํากัด (มหาชน) บริษัทโคเน จํากัด 

(มหาชน) - 

4,566,257.10

บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

 - 4,566,257.10

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด 

และเปนตัวแทน

ผลิตภัณฑ

13

ปรับปรุงชองระบายน้ําเครื่องสูบน้ํา/เปลี่ยนเครื่องสูบน้ําเสีย

(Submersible Pump)/ปรับปรุงระบบปรับอากาศ(ทอน้ําเย็น/

ปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ําเย็นและพัดลมระบายอากาศ) / งานจางปรับปรุง

ระบบเครื่องสูบน้ําภายใน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐

     6,500,000.00     6,499,180.00 

คัดเลือก จาง หางหุนสวนจํากัดสีวลีกิจ หางหุนสวนจํากัดสีวลี

กิจ - 5,573,951.00

หางหุนสวนจํากัด สีวลีกิจ - 

5,573,951.00

เสนอราคาต่ําที่สุด

14

งานสูบลางทําความสะอาดบอเกรอะและกําจัดไขมัน ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / การจางบริการทําความ

สะอาดบอดักไขมัน บอเกรอะและบอบําบัด อาคารบําบัดน้ําเสีย ศูนย

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
     1,000,000.00        972,523.00 

คัดเลือก จาง บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด เซอรวิส บจก.ดี แคร โปรดักส 

แอนด เซอรวิส - 

823,900.00

บจก.ดี แคร โปรดักส แอนด

 เซอรวิส - 823,900.00



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

15

ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อภายในอาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / การจางเหมาบริการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ

ภายในอาคาร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐
     1,350,000.00     1,257,312.06 

คัดเลือก จาง บจก.ไทยสกายคลีน จํากัด บจก.ไทยสกายคลีน 

จํากัด - 674,100.00

บริษัท ไทยสกายคลีน จํากัด

 - 674,100.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

และรายละเอียด

ตามขอบเขตของ

งานฯ
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