
ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1

งานจัดจางบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่สวนกลาง อาคารสํานักงาน

ศาลปกครอง ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

15,399,900.00    15,399,900.00   เฉพาะเจาะจง จาง
สํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

อื่นๆสํานักงานรักษา

ความปลอดภัย 

องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก - 

15,360,000.00

สํานักงานรักษาความ

ปลอดภัย อผศ. - 

15,360,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง 3500001842

2

งานจัดจางพรอมติดตั้งและปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) /

 จัดจางพรอมติดตั้งเเละปรับปรุงระบบควบคุมอาคารอัตโนมัต(ิBAS)
5,000,000.00     4,801,197.00     คัดเลือก จาง

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด โซลูชั่น 

จํากัด

บริษัทบิวดิ้ง แอด

วานซด โซลูชั่น จํากัด

 - 4,351,155.00

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด 

โซลูชั่น จํากัด - 

4,351,155.00

ชนะการเสนอราคา

3

งานจัดซื้อแอลกอฮอลทําความสะอาดมือ

120,000.00        112,350.00       ตกลงราคา ซื้อ บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส จํากัด

บจก.บริษัท เนเชอรัล

 คอสเม็คส จํากัด - 

112,350.00

บริษัท เนเชอรัล คอสเม็คส 

จํากัด - 112,350.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด
3200000747

4

งานจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) อาคารัฐ

ประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารจอดรถ ลานจอดรถรอบ

อาคารรัฐประศาสนภักดี 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 3500001841

5

งานจัดซื้อ/จัดหา ประตูน้ําทองเหลืองศุนยอาหารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

         12,000.00           8,453.00 

ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซื้อ บจก.ศรีบุญมา

บจก.ศรีบุญมา - 

7,233.20

บริษัท ศรีบุญมา จํากัด - 

7,233.20

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3200000750

6

งานจัดซื้อ/จัดหา วัสดุสิ้นเปลืองงานโครงสรางและสถาปตยกรรม

        275,600.00        237,570.00 

ตกลงราคา ซื้อ

บจก.วิลลพาวเวอรเทรดดิ้ง

บจก.วิลลพาวเวอรเท

รดดิ้ง - 222,667.00

บริษัท วิลลพาวเวอร เทรด

ดิ้ง จํากัด - 222,667.00

เสนอราคาเปนไป

ตามที่กําหนด 3200000751

7

งานจัดซื้อเครื่องบดอัดขยะ จํานวน 4 ตู พรอมติดตั้ง และรถบรรทุกเก็บ

ขยะ จํานวน 4 คัน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 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 ZB-1-04-0148-64

8

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

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน ตุลาคม 2564



ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จัดซื้อ

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

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

9

กําจัดสัตวและแมลงรบกวน / จัดจางเหมาบริการกําจัดสัตวและแมลง

รบกวน ระหวางเดือน ม.ค. 65 - ธ.ค. 65      2,604,160.00     2,542,320.00 

คัดเลือก จาง

บจก.ไมโคร เพสท แมเนจเมนท

บจก.ไมโคร เพสท 

แมเนจเมนท - 

2,225,685.60

บริษัท ไมโคร เพสท แมเนจ

เมนทจํากัด - 2,225,685.60

ชนะการเสนอราคา
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