
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีของสัญญำ/
ใบส่ังซ้ือ/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/
ใบส่ังซ้ือ/
ข้อตกลง

1 ซ้ือยางรถยนต์ส าหรับ
รถยนต์ โตโยต้า 
ทะเบียน ฆศ 7096

25,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

24,664.23 บริษัท วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

24,664.23 เป็นผู้ขายท่ีอยู่
ใกล้หน่วยงาน 
เสนอราคา
เหมาะสม

บส.120/2563 ลว.14 ก.ย.
2563

2 ซ้ือยางรถยนต์ส าหรับ
รถยนต์ โตโยต้า 
ทะเบียน 8 กฌ 8711

29,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

28,664.23 บริษัท วรจักร์ยนต์ 
จ ากัด

28,664.23 เป็นผู้ขายท่ีอยู่
ใกล้หน่วยงาน 
เสนอราคา
เหมาะสม

บส.121/2563 ลว.15 ก.ย.
2563

3 500,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท ลีก้า      
บิสสิเนส จ ากัด

484,055.16 484,055.16 เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

บส.122/2563 ลว.18 ก.ย. 
2563

2.บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)

488,936.50

4 36,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี

29,037.87 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี

6,358.37 บส.123/2563 ลว.21 ก.ย.
2563

2.ร้านพัฒนากิจ 35,267.20 2.ร้านพัฒนากิจ 28,087.50 บส.124/2563 ลว.21 ก.ย.
2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน กันยำยน 2563

ซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน 9 รายการ

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดในแต่ละ
รายการ

ซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์
 HP Color LaserJet 
M553DN จ านวน 83 
กล่อง

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส 
จ ากัด
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
เลขท่ีของสัญญำ/
ใบส่ังซ้ือ/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/
ใบส่ังซ้ือ/
ข้อตกลง

5 9,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท ศรีไพบูลย์  
 อีเล็คทริก จ ากัด

9,179.99 8,907.75 บส.125/2563 ลว.21 ก.ย.
2563

2.บริษัท แปซิฟิค
โทรคมนาคมและ
โทรศัพท์ จ ากัด

8,907.75

3.บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

9,000.00

6 13,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท แอดไวซ์   
ไอที อินฟินิท จ ากัด

12,780.00 12,780.00 เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

บส.127/2563 ลว.22 ก.ย. 
2563

2.บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

15,200.00

7 46,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

1.บริษัท เวิลด์ 
อิเล็คทริค 
คอนเน็คช่ัน จ ากัด
ด

47,080.00 บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

46,000.00 บส.128/2563 ลว.23 ก.ย.
2563

2.บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

46,000.00

ซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ 
ย่ีห้อ Panasonic รุ่น 
KX-TSC11MX สีขาว 
จ านวน 9 เคร่ือง

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ ขนาด 48 
ช่อง ย่ีห้อ EnGenius 
EWS7952FP จ านวน 
1 เคร่ือง

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 
APC ขนาด 1400VA 
จ านวน 2 เคร่ือง

บริษัท แอดไวซ์ ไอที 
อินฟินิท จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค
โทรคมนาคมและ
โทรศัพท์ จ ากัด


