
ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงินตำมสญัญำ  รำคำกลำง วธิซืีๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย
สรุป

1 ประกวดราคาจຌางครงการประชาสัมพันธผ์าน Social Media 600,000.00 600,000.00     1. บริษัท อปท.นิวส์ จ ากดั 28/2563 20/8/2563

ดຌวยวธิปีระกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) 2. ราคา 600,000.- บาท

2 จຌางครงการประชาสัมพันธผ์าน Social Medie 500,000.00 500,000.00     ฉพาะจาะจง 1.บริษัท อนิทลลิจในท์ อในตอร์ไพรส์ คอมพิวติๅง จ ากดั 29/2563 21/8/2563

กิจกรรมการจัดท า Application 2. ราคา 500,000.- บาท

3 จຌางครงการผลิตอกสารพืไอการประชาสัมพันธ ์ 297,000.00 300,000.00     ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อะกาลิก มทีฟ จ ากดั 30/2563 26/8/2563

กิจกรรมรายงานประจ าปี 2562 2. ราคา 297,000.- บาท

4 ซืๅอระบบสดงภาพหຌองประชุมชัๅน 5 487,706.00       487,800.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ซีคียวร์ ซอร์ฟ จ ากดั 31/2563 28/8/2563
2. ราคา 487,706.- บาท

5 ซืๅอครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ 156,390.00 229,778.00     ฉพาะจาะจง 1. บริษัท วฒันากร ทรดดิๅง 1980 จ ากดั 32/2563 11/9/2563
2. ราคา 156,390.- บาท

6 ซืๅอวสัดุคอมพิวตอร์ ไตรมาสทีไ 4 จ านวน 22 รายการ 495,052.80 500,000.00     ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อใม บี อ อนิตอร์นชัไนนล จ ากดั 33/2563 15/9/2563

ประจ าปีงบประมาณ 2563 2. ราคา 495,052.80 บาท

7 จຌางครงการผลิตอกสารพืไอการประชาสัมพันธก์ิจกรรมออกบบ 150,000.00 150,000.00     ฉพาะจาะจง 1. รຌานจริญดี มีดีย อนด์ ดีไซน์ 34/2563 18/9/2563

ละจัดพิมพ์ผนพับประชาสัมพันธ์ 2. ราคา 150,000.- บาท

8 ซืๅอปรกรมป้องกันละก าจัดไวรัส จ านวน 393 ลิขสิทธิ์ 248,100.90 248,100.90     ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ซีคียวร์ ซอร์ฟ จ ากดั 35/2563 23/9/2563
2. ราคา 248,100.90 บาท

9 จຌางผลิตพลงประจ ากองทุนฟืน้ฟูละพัฒนากษตรกร 330,000.00 330,000.00     ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ปลูกฮัก (ประทศไทย) จ ากดั 36/2563 25-ก.ย.-63
2. ราคา 330,000.- บาท

10 จຌางพัฒนาระบบการ์ดลูกหนีๅกษตรกร(ระยะทีไ 2/ชวงรก) 250,000.00 250,000.00     ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อจในซีไ จีนียส จ ากดั 37/2563 28/9/2563
2. ราคา 250,000.- บาท

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 กันยำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สัญญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสือขຌอตกลง

ลขทีไ/วนัทีไของสญัญำหรือหนังสอื
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

คุณสมบัติถูกตຌองละไม
กินวงงินงบประมาณ
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ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงินตำมสญัญำ  รำคำกลำง วธิซืีๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย
สรุป

ลขทีไ/วนัทีไของสญัญำหรือหนังสอื
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

11 จຌางซอฟวร์บริหารจัดการส านักานครภัณฑ์อกสาร 3,348,000.00 3,600,000.00  1. บริษัท ทลทรล วนั จ ากดั 38/2564 9/10/2563

ละงานสารบรรณ (E-office) 2. ราคา 3,348,000.- บาท
ประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

คุณสมบัติถูกตຌองละไม
กินวงงินงบประมาณ



ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง  วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดย

สรุป
1 คาจดัซืๅอกลຌองถายภาพนิไงละกลຌองถายภาพคลืไอนเหวของสวนประชาสัมพันธ์ 90,714.60               ฉพาะจาะจง 1.บริษัท การ์ดีๅยน ทคนลยี จ ากัด PO16309-001 1/9/2563

2. ราคา 90,714.60 บาท

2 คาซอมบ ารุงรถยนต์ส านักงาน ลขทะบยีน  ฆญ -5560 กรุงทพมหานคร 7,906.77                 ฉพาะจาะจง  1. บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากดั PO26309-001 1/9/2563

2. ราคา 7906.77 บาท

3 คาซอมละชใคระยะ 190,000 กม. รถยนต์ทะบียนรถ ฮน-2970 กรุงทพมหานคร 52,729.60               ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากดั PO26309-002 1/9/2563

2. ราคา 52,729.6 บาท

4 จຌางปลีไยนประตูละติดตัๅงระบบควบคุมการขຌา -ออกประตูหຌองท างาน 64,200.00               ฉพาะจาะจง 1. บริษทั พทีีบวีาย กรุຍป จ ากดั PO26309-003 1/9/2563

 (Access Control) 2. ราคา 64,200.- บาท

5 จຌางปรกรมชวยออกรายงาน Fast Report ส าหรับติดตัๅง฿นระบบ DIF 18,928.30               ฉพาะจาะจง 1. บริษทั วีรดดีๅ คอร์ป จ ากดั PO16309-001-1 2/9/2563

2 ราคา 18,928.3 บาท

6 จดัซืๅอวสัดุส านักงาน จ านวน 51 รายการ 73,768.00               ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด กิตติคุณ อิมปอร์ต อใกซ์ปอร์ต PO16309-002 3/9/2563

2. ราคา 73,768.- บาท

7 คาจຌางซอมครืไองส ารองเฟ จ านวน 2 รายการ 9,621.44                 ฉพาะจาะจง 1.บริษัท ซี.อใน.พ.ี ดีวลลຌอปมຌนท์ จ ากดั (ส านักงาน฿หญ) PO26309-004 3/9/2563

2. ราคา 9,621.44 บาท

8 คาจຌางซอมบ ารุงรถยนต์ทะบยีน ฆญ -5560 กรุงทพมหานคร 11,358.59               ฉพาะจาะจง 1.  บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากดั PO26309-005 17/9/2563

2. ราคา 11,358.59 บาท

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละเมกนิวงงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจดัซืๅอจดัจຌำง
วนัทีไ 1 กันยำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง
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ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง  วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดย

สรุป
ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ

ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง
9 คาจຌางพมิพ฿์บสรใจรับงินละ฿บรับ฿บส าคัญ 28,890.00               ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด อຍดวานซ์ พริๅนต์ อนด์ ดีเซน์ PO26309-006 18/9/2563

2. ราคา 28,890.- บาท 

10 คาชาหຌองประชุมชิงปฏบิติัการคอมพวิตอร์ 20,000.00               ฉพาะจาะจง 1.  มหาวทิยาลัยกรุงทพธนบรีุ PO26309-007 18/9/2563

2. ราคา 20,000.- บาท

11 คาบ ารุงรักษารายปสิีทธิก์าร฿ชຌงานปรกรมบริหารงานบคุคลเบอซอฟต์ 40,000.00               ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อชพีอส อนิทลลิจนซ์ จ ากดั PO26309-008 23/9/2563

2. ราคา 40,000.- บาท
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