
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อหรือ

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

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1

จางดูแลและบํารุงรักษาเว็บไซต ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเว็บไซต บริษัท ธนารักษพัฒนา

สินทรัพย จํากัด ประจําป 2565 / จางบํารุงรักษาเว็บไซตศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเว็บไซตบริษัท 

ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

600,000.00          332,000.00       

เฉพาะเจาะจง

(ทั่วไป) > 1 แสน 

จาง

บจก.อีกาซีน บจก.อีกาซีน - 332,000.00
บริษัท อีกาซีน จํากัด - 

332,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด

2

จางบํารุงรักษาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) / 

โครงการจางดูแล และบํารุงรักษาระบบ ERP (Enterprise Resource

 Planning)
1,562,500.00        1,086,264.00     

เฉพาะเจาะจง

(ทั่วไป) > 1 แสน 

จาง

บจก.อินโนเวชั่น 

คอลซัลทติ้ง เซอรวิส

บจก.อินโนเวชั่น คอลซัลทติ้ง 

เซอรวิส - 1,086,264.00

บริษัท อินโนเวชั่น คอน

ซัลทติ้ง เซอรวิส จํากัด - 

1,086,264.00

3

งานประจําป 2565 / การจัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4 

Idea เพื่อใชในสํานักงาน ธพส. 91,485.00            -                  
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซื้อ
อาทรพาณิชย อาทรพาณิชย - 91,485.00 อาทรพาณิชย - 91,485.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3200000762

4

จางบริการคาเชาใช Software / จัดจางตออายุการใชซอฟแวร

โปรแกรม Illustrator และ Acrobat Pro DC 30,000.00            27,927.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน จาง
บจก.ดีดี ซอฟทเทค

บจก.ดีดี ซอฟทเทค - 

27,927.00

บริษัท ดีดี ซอฟทเทค จํากัด

 - 27,927.00

เสนราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001760

5

งานประจําป 2565 / จัดจางทําซองจดหมายพิมพ 2 สี 1 หนา 1 สี 1

 หนา และกระดาษหัวจดหมาย A4 พิมพ 2 สี 1 หนา เพื่อใชใน

สํานักงาน ธพส.
58,850.00            -                  

เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน จาง
บจก.ซุปเปอรพริ้นท

บจก.ซุปเปอรพริ้นท - 

58,850.00

บริษัท ซุปเปอรพริ้นท จํากัด

 - 58,850.00

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข
3200000763

6

โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาระบบหองศูนยคอมพิวเตอร (หอง 

Data Center) ป 2565 / จางโครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาหอง

ศูนยคอมพิวเตอร (Data Center)
1,300,000.00        1,300,000.00     

เฉพาะเจาะจง

(ทั่วไป) > 1 แสน 

จาง

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

1,210,000.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 1,210,000.00

ชนะการเสนอ

ราคา
3400001761

7

จางบริการคาเชาใช Software / โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษา

อุปกรณและซอฟแวรชุดประชุมสื่อสารผานจอภาพระยะไกล (Video 

Conference)
100,000.00          85,600.00         

เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน จาง
บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี

บจก.ดีเน็ต เทคโนโลยี - 

85,600.00

บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี 

จํากัด - 85,600.00
3400001763

8

คาชุดสูท - กรรมการใหม / จัดทําตราปกติดแถบแมเหล็กติดชุดสูท

กรรมการ 7,500.00              -                  
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน จาง
บริษัทสูท แน็ค จํากัด

บริษัทสูท แน็ค จํากัด - 

7,500.00

บริษัท สูท แน็ค จํากัด - 

7,500.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001762

9

จางบํารุงรักษาระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt / โครงการจางดูแล

และบํารุงรักษาระบบการจัดการใบกํากับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-Tax-Invoice/e-Receipt)
700,000.00          449,400.00       

เฉพาะเจาะจง

(ทั่วไป) > 1 แสน 

จาง

บจก.ฟวชั่น โซลูชั่น
บจก.ฟวชั่น โซลูชั่น - 

449,400.00

บริษัท ฟวชั่น โซลูชั่น จํากัด

 - 449,400.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
DAD-1-04-0027-65

รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อหรือ

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

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

10

ศึกษาความเปนไปไดโครงการ / จัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ

เปนไปไดโครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทาง

การแพทย กระทรวงสาธารณสุข
500,000.00          500,000.00       

เฉพาะเจาะจง-ที่

ปรึกษา

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ 

การคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจ การคลัง - 

500,000.00

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง - 

500,000.00

ผานเกณฑดาน

คุณภาพ
3400001765

11

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม / ขออนุมัติ

จัดจางตออายุการใชบริการโดเมนเว็บไซตศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
1,620.00              1,620.00           

เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน จาง
หจก.แอปเซิรฟ หจก.แอปเซิรฟ - 1,620.00

หจก.แอปเซิรฟ (สํานักงาน

ใหญ) - 1,620.00

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข
3400001770

12

คาโฆษณารับพนักงาน / ขออนุมัติจัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธการ

รับสมัครงาน ผานสื่อโฆษณา jobsdb ประจําป 2565 76,365.90            76,365.90         
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน จาง

บริษัทจัดหางาน จ

อบส ดีบี (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัทจัดหางาน จอบส ดีบี 

(ประเทศไทย) จํากัด - 

76,365.90

บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี

 (ประเทศไทย) จํากัด - 

76,365.90

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข
3400001764

13

งานประจําป 2565 / จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในสํานักงาน 

ประจําป 2565 47,640.68            -                  
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซื้อ
อาทรพาณิชย อาทรพาณิชย - 47,640.68 อาทรพาณิชย - 47,640.68

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข
3200000764

14

จางตออายุบริการ Web Hosting / จางบริการตออายุโดเมนเนม - 

governmentcomplex.com 400.00                374.50             
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน จาง

บจก. เมทราไบต 

คลาวด จํากัด

บจก. เมทราไบต คลาวด จํากัด

 - 374.50

บริษัท เมทราไบต คลาวด 

จํากัด - 374.50

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001768

15

โครงการสรางความสัมพันธภายในศูนยราชการฯ / จัดซื้อตนรวงผึ้ง 

กิจกรรมวันตนไมของชาติ ประจําป 2565 16,500.00            -                  
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซื้อ

น.ส.สุภาภรณ บุญ

เหลือ

น.ส.สุภาภรณ บุญเหลือ - 

16,500.00

นางสาวสุภาภรณ บุญเหลือ

 - 16,500.00

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข
3400001769

16

ศึกษาความเปนไปไดโครงการ / จัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ

เปนไปไดโครงการกอสรางอาคารที่ทําการและสนามกีฬาของกรมพล

ศึกษา
500,000.00          500,000.00       

เฉพาะเจาะจง-ที่

ปรึกษา

มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจ 

การคลัง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจ การคลัง - 

500,000.00

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง - 

500,000.00

ผานเกณฑดาน

คุณภาพ
3400001771

17
โครงการบริหารขาวสารโครงการพัฒนาการลงทุนใหม / จางบริหาร

สื่อมวลชน ป 2565
3,200,000.00        3,200,000.00     

คัดเลือก >1 แสน 

จาง
บจก.โซกูด คอนซัลติ้ง

บจก.โซกูด คอนซัลติ้ง - 

3,197,958.22

บริษัท โซกูด คอนซัลติ้ง 

จํากัด - 3,190,000.00
เสนอราคาต่ําที่สุด DAD-1-04-0030-65

18

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบดิจิทัลใหสอดรับกับ พ.ร.บ. คุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล / โครงการจางปรับปรุงระบบดิจิทัลเพื่อใหสอดรับ

กับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 5,000,000.00        4,998,708.30     
คัดเลือก >1 แสน 

จาง
บจก.เพ็ตตาไบท

บจก.เพ็ตตาไบท - 

4,990,000.00

บริษัท เพ็ตตาไบท จํากัด - 

4,990,000.00

ชนะการเสนอ

ราคา

19

คาโฆษณารับพนักงาน / ขออนุมัติจัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธการ

รับสมัครงาน ผานสื่อโฆษณา Jobtopgun ประจําป 2565 54,891.00            54,891.00         
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซื้อ

บริษัทซูเปอร เรซูเม 

จํากัด

บริษัทซูเปอร เรซูเม จํากัด - 

54,891.00

บริษัท ซูเปอร เรซูเม จํากัด

 - 54,891.00

เสนอราคาเปนไป

ตามเงื่อนไข
3400001773



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อหรือ

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

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

20

โครงการจัดจางดูแลบํารุงรักษาและตออายุซอฟตแวรระบบ Cyber 

Security System / ขออนุมัติจัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธการรับ

สมัครงาน ผานสื่อโฆษณา Jobbkk ประจําป 2565 53,500.00            897,019.40       
เฉพาะเจาะจง(ข) 

<=1 แสน ซื้อ

บจก.จัดหางาน จอบ

บีเคเค ดอท คอม

บจก.จัดหางาน จอบบีเคเค 

ดอท คอม - 53,500.00

บริษัท จัดหางาน จอบบีคเค

 ดอท คอม จํากัด - 

53,500.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3200000765

21

แผนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ประจําป 2565 / 

ขอบเขตงานจัดจางการทดสอบและพัฒนาจุดแข็ง โครงการบริหาร

จัดการพนักงานผูมีศักยภาพสูง (Talent Management Project) 300,000.00          300,000.00       
เฉพาะเจาะจง(ข) 

1-5 แสน จาง
บจก.เอ็นมารก โซลูชั่น

บจก.เอ็นมารก โซลูชั่น - 

300,000.00

บริษัท เอ็นมารก โซลูชั่น 

จํากัด - 300,000.00

เสนอราคาเปนไป

ตามขอกําหนด
3400001772
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