
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
ซ้ือ/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/
ใบส่ังซ้ือ/
ข้อตกลง

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร จ านวน 12 
รายการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

35,610.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท รุ่งโรฒน์
บริการ (2525) จ ากัด

35,610.00 บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ
 (2525) จ ากัด

35,610.00 เป็นผู้ขายรายเดิม 
เสนอราคา
เหมาะสม

บส.009/2564 ลว.1 ต.ค. 
2563

2 ซ้ือน้ าด่ืมบรรจุถัง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวนไม่เกิน 
1,800 ถัง

105,930.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ 
จ ากัด

105,930.00 บริษัท เอ็ม วอเตอร์ 
จ ากัด

105,930.00 เป็นผู้ขายรายเดิม
ท่ีจัดจ าหน่ายน้ า
ด่ืมตามท่ี
ส านักงาน กปร. 
ต้องการ

บส.010/2564 ลว.1 ต.ค. 
2563

3 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP
 DesignJet Z6 
Postscript จ านวน 6 
กล่อง

22,470.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ซี.เอส.ที. 
เซอร์วิสเซส (2000) 
จ ากัด

22,470.00 บริษัท ซี.เอส.ที. 
เซอร์วิสเซส (2000) 
จ ากัด

22,470.00 เป็นผู้ขายรายเดิม
ท่ีจ าหน่ายพัสดุท่ี
มีคุณภาพ ส่งมอบ
รวดเร็ว ตรงเวลา
ทันต่อการใช้งาน

บส.015/2564 ลว.6 ต.ค. 
2563

4 ซ้ือซอฟต์แวร์ส าหรับ
การประชุม/เสวนา/
อบรมออนไลน์ 
ระยะเวลา 3 เดือน

8,000.00 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท ฟูจิตสึ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

7,704.00 บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ
 (2525) จ ากัด

7,704.00 เป็นตัวแทน
จ าหน่ายจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์
โดยตรง เสนอ
ราคาเหมาะสม

บส.018/2564 ลว.19 ต.ค. 
2563

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน ตุลำคม 2563
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีของ
สัญญำ/ใบส่ัง
ซ้ือ/ข้อตกลง

วันท่ีของ
สัญญำ/
ใบส่ังซ้ือ/
ข้อตกลง

5 1,014,000.00 995,100.00 วิธี 
e-bidding

1.บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

1,003,500.00 บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

1,003,000.00 เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

สญ.20/2564 ลว.7 ต.ค. 
2563

2.บริษัท กู้ดเดย์ จ ากัด 1,008,000.00

103,200.00 101,140.00 1.บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

101,800.00 บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

101,000.00

2.บริษัท กู้ดเดย์ จ ากัด 102,400.00

102,000.00 101,610.00 1.บริษัท ไอทีเอเอส 
จ ากัด

99,600.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 79,929.00 เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุด

บส.014/2564 ลว.6 ต.ค. 
2563

2.บริษัท สหธุรกิจ 
จ ากัด

79,929.00

3.บริษัท กู้ดเดย์ จ ากัด 101,400.00

ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์
ส าหรับงานเอกสาร 
ย่ีห้อ Fujitsu รุ่น 
SP-1130N จ านวน 6 
เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ย่ีห้อ Dell Optiplex 
3070 SFF จ านวน 30 
เคร่ือง

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ย่ีห้อ Dell 
Latitude 3410 
จ านวน 4 เคร่ือง


