
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้ารับ - ส่งภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ / จัดซ้ืออุปกรณ์อะไหล่รถโดยสารและ
อุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานพลังงานไฟฟ้า

17,515.90         -                 
ตกลงราคา <= 1 แสน

 ซ้ือ
บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรดด้ิง

บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 17,515.90

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 17,515.90

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

3200000727

2

งานจัดจ้างพร้อมติดต้ังและปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 
Alarm) / จ้างพร้อมติดต้ังและปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 
Alarm)อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 600,000.00       588,500.00       คัดเลือก จ้าง

บริษัทอินทีเกรท ซีเคียวริต้ี อะคิเทค
 จ ากัด

บริษัทอินทีเกรท ซี
เคียวริต้ี อะคิเทค 

จ ากัด - 583,150.00

บริษัท อินทีเกรท ซีเคียวริต้ี
 อะคิเทค จ ากัด - 

583,150.00

เสนอการเสนอ
ราคาวิธีคัดเลือก

3
ปรับปรุงป้าย / จัดจ้างปรับปรุงป้ายจุดรวมพล ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 250,000.00       249,922.41       ตกลงราคา จ้าง บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรดด้ิง

บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 179,974.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 

179,974.00
เสนอราคาต่ าท่ีสุด 3400001640

4
งานบ ารุงดูแลรักษาระบบเคร่ืองควบคุมระบบไม้ก้ัน / จ้างบ ารุงดูแล
รักษาระบบเคร่ืองควบคุมระบบไม้ก้ัน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

200,000.00       166,465.25       ตกลงราคา จ้าง บจก.เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18
บจก.เอสเจ เมอร่ี 

โซลูช่ัน 18 - 
165,850.00

บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน
 18 จ ากัด - 165,850.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามท่ีก าหนด

3400001641

5
ค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง / จัดซ้ือเต็นท์และร่มสนามเพ่ือใช้งานภายใน
ศูนย์ราชการฯ 50,504.00         -                 

ตกลงราคา <= 1 แสน
 ซ้ือ

บจก.วิลล์พาวเวอร์เทรดด้ิง
บจก.วิลล์พาวเวอร์เท
รดด้ิง - 50,504.00

บริษัท วิลล์พาวเวอร์ 
เทรดด้ิง จ ากัด - 50,504.00

เสนอราคาเป็นไป
ตามข้อก าหนด

3200000728

6

งานจัดจ้างปรับปรุงเคร่ืองตรวจส่ิงของแบบใช้รังสีเอ็กซ์ / จัดซ้ือพร้อม
ติดต้ังเคร่ือง UPS ภายในเคร่ืองตรวจส่ิงของแบบใช้รังสีเอ็กซ์ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี และอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

       200,000.00         83,139.00 

ตกลงราคา ซ้ือ บจก.ชูโฟทิค บจก.ชูโฟทิค - 
53,179.00

บริษัท ชูโฟทิค จ ากัด - 
53,179.00

เสนอราคาต่ าท่ีสุด

3100001821

7

งานจัดจ้างพร้อมติดต้ังและปรับปรุง Two Wire Remote อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิและอาคารจอดรถ B / จ้างพร้อมติดต้ังและปรับปรุง 
Two Wire Remote อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ และอาคารจอดรถ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

     2,000,000.00     1,946,330.00 

คัดเลือก จ้าง บริษัทบิวด้ิง แอดวานซด์ โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัทบิวด้ิง แอด
วานซด์ โซลูช่ัน จ ากัด

 - 1,871,430.00

บริษัท บิวด้ิง แอดวานซด์ 
โซลูช่ัน จ ากัด - 
1,871,430.00

เสนอราคาต่ าท่ีสุด

3400001638

8
งานปรับปรุงรางระบายน้ า และจุดระบายน้ า ภายในศูนย์ราชการฯ / 
จ้างปรับปรุงรางและจุดระบายน้ าภายใน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
 ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o

     5,000,000.00     4,662,739.00 
คัดเลือก จ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีวลีกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสี

วลีกิจ - 3,899,615.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีวลีกิจ -

 3,899,615.00
เสนอราคาชนะ
การคัดเลือก

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564


