
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดหา วัสดุ
ส้ินเปลืองงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ส าหรับซ่อมแซมโต๊ะ               8,870.00              8,870.00 

ตกลงราคา <= 1 แสน ซ้ือ บจก.สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป บจก.สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป
 - 8,420.90

บริษัท สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป 
จ ากัด - 8,420.90

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3200000704

2
ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / จัดซ้ือกระดาษรองเปล่ียนผ้าอ้อม ส าหรับ Baby 
changing Stations              15,600.00                       -   

ตกลงราคา <= 1 แสน ซ้ือ บริษัทอินโนวาแพค จ ากัด บริษัทอินโนวาแพค จ ากัด
 - 15,536.40

บริษัท อินโนวาแพค จ ากัด - 
15,536.40

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3200000706

3
ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจลฆ่าเช้ือล้างมือและเอทิลแอลกอฮอล์

           220,000.00           201,900.00 
ตกลงราคา ซ้ือ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรม

สรรพสามิต - 201,900.00
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต - 
201,900.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3200000705

4
ค่าใช้จ่ายการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / จัดซ้ือสติกเกอร์ประชา
สัมพันธ์และสติกเกอร์สัญลักษณ์              66,661.30                       -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท นูลิ ครีเอช่ัน จ ากัด - 
66,661.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000755

5
ค่าใช้จ่ายการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจลฆ่าเช้ือ
ล้างมือและเอทิลแอลกอฮอล์            161,350.00           161,350.00 

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส์ 
จ ากัด - 161,350.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000757

6
ค่าใช้จ่ายการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / จัดซ้ือแอลกอฮอล์เจลฆ่าเช้ือ
ล้างมือและเอทิลแอลกอฮอล์            161,350.00           161,350.00 

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต - 
161,350.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000756

7
งานสูบล้างท าความสะอาดบ่อเกรอะและก าจัดไขมัน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
 ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / รายงานขออนุมัติจัดจ้างงานจัดเก็บไขมันจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

             10,500.00                       -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

กรุงเทพมหานคร - 10,500.00 กรณีเร่งด่วนไม่ได้
คาดหมาย 9900000754

8
เคร่ืองแบบปฏิบัติการพนักงาน ธพส. / จ้างเหมาตัดเย็บเคร่ืองแบบปฏิบัติงาน
ส าหรับผู้บริหาร และพนักงาน คร้ังท่ี 1/2564              18,750.00             18,750.00 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน จ้าง

บจก.เพาเวอร์นาว บจก.เพาเวอร์นาว - 
18,750.00

บริษัท เพาเวอร์ นาว จ ากัด - 
18,750.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000707

9
ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือภายในอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ / การจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือภายในอาคาร ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

           450,000.00           419,104.02 
ตกลงราคา จ้าง บจก.ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ 

แอนด์ คลีนน่ิง
บจก.ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ 
แอนด์ คลีนน่ิง - 
419,104.02

บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ 
แอนด์ คลีนน่ิง จ ากัด - 
419,104.02

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3400001556

10
สร้างความสัมพันธ์ภายในศูนย์ราชการฯ / เบิกค่าบริการกิจกรรม ธพส. ส่ง(สุข)
ภาพดี เดือนธันวาคม 2563              16,000.00                       -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จ ากัด (มหาชน) - 16,000.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000758

11
โครงการใหม่ / รายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างป้ายสแตนด้ี (Standee) ส าหรับใช้
ติดต้ังประชาสัมพันธ์ ภายใน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
 ๒๕๕๐ โดยวิธีเร่งด่วนไม่คาดหมาย

             74,900.00                       -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บจก. ครีเอทีฟ พร้ินท์ต้ิงเอ็น
เตอร์ไพรส์ - 74,900.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000783

12
ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือภายในอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ / จ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือภายในอาคาร ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

           419,104.00           419,104.00 
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน จ้าง

บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ 
แอนด์ คลีนน่ิง จ ากัด - 
419,104.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000784

13
โครงการใหม่ / จัดซ้ือฉากก้ันพลาสติกใสส ารับหรับใช้วางท่ีโต๊ะและถุงไฮเดนใสฝา
กาวส าหรับใส่ช้อนส้อมและตะเกียบท่ีใช้ภายในศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

             87,900.00                       -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

นางสาวจันทร์จิรา แสนศรี - 
87,900.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000781

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง(บำท)
 รำคำกลำง(บำท) วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้ซ้ือ/ผู้รับเอกสำร

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

14
โครงการใหม่ / จัดซ้ือฉากก้ันพลาสติกใสส ารับหรับใช้วางท่ีโต๊ะและถุงไฮเดนใสฝา
กาวส าหรับใส่ช้อนส้อมและตะเกียบท่ีใช้ภายในศูนย์อาหาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

             87,900.00                       -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท นิวเวิลด์ แพคเกจจ้ิง 
จ ากัด - 87,900.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000782

15
เคร่ืองแบบปฏิบัติการพนักงาน ธพส. / ขออนุมัติจัดซ้ืออินทรธนู เคร่ืองแบบ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564              36,529.80             36,529.80 

เฉพาะเจาะจง(ข) <=1 
แสน จ้าง

บจก.บริษัท ท าดีจริง จ ากัด บจก.บริษัท ท าดีจริง 
จ ากัด - 36,529.80

บริษัท ท าดีจริง จ ากัด - 
36,529.80

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด 3200000708

16
โครงการใหม่ / จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่ต้องสัมผัส

             45,900.00                       -   
เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัท สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) 
จ ากัด - 45,900.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000785

17
ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / จัดซ้ือ SPRAYER ใช้ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
 ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐                  828.00                       -   

เฉพาะเจาะจง กรณี
จ าเป็นเร่งด่วน ซ้ือ

บริษัทมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย
(กรุงเทพ)จ ากัด - 828.00

เร่งด่วนไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน 9900000786

18

โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาจัดท าทางเลือกการวางระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
ด้านการส่ือสารโทรคมนาคม อาคารศาลปกครอง อาคาร A และ B / โครงการจัด
จ้างท่ีปรึกษาจัดท าทางเลือกการวางระบบเครือข่ายและความปลอดภัยด้านการ
ส่ือสารโทรคมนาคม อาคารศาลปกครอง อาคาร A และ B

       10,000,000.00       10,000,000.00 

คัดเลือก-ท่ีปรึกษา บริษัทสถาพร แอนด์ ไรค์ 
จ ากัด

บริษัทสถาพร แอนด์ ไรค์
 จ ากัด - 10,000,000.00

บริษัท สถาพร แอนด์ ไรค์ จ ากัด
 - 10,000,000.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

ZB-1-04-0008-64

19
ค่าใช้จ่ายการเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / จัดซ้ือล้อเก็บสายไฟ

              7,383.00              7,383.00 
ตกลงราคา <= 1 แสน ซ้ือ บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรดด้ิง บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรด

ด้ิง - 7,383.00
บริษัท วิลล์พาวเวอร์ เทรดด้ิง 
จ ากัด - 7,383.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3200000710

20
งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม / ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดหา วัสดุ
ส้ินเปลืองงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม              65,220.00             64,456.80 

ตกลงราคา <= 1 แสน ซ้ือ บจก.สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป บจก.สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป
 - 63,729.20

บริษัท สุนทรประสิทธ์ิ กรุ๊ป 
จ ากัด - 63,729.20

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3200000711

21
งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดหา 
แผ่นอะลูมิเนียมฟิลเตอร์ งานระบบปรับอากาศ            150,000.00           139,100.00 

ตกลงราคา ซ้ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชัยยะ
เฟรม        แอร์โฟวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชัยยะ
เฟรม        แอร์โฟวล - 
139,100.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยยะเฟรม
แอร์โฟวล - 139,100.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3200000712

22
งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร / ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดหา 
อุปกรณ์/วัสดุส้ินเปลืองงานระบบไฟฟ้า            449,600.00           285,010.55 

ตกลงราคา ซ้ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีวลีกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีวลีกิจ
 - 263,417.95

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีวลีกิจ - 
263,417.95

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด 3200000713


