
18/4/2556 สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2549 ตั�งแตเ่ดอืน ตลุาคม 2548 - เมษายน 2549 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา

www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/perchase/perchase04/NOV_53.htm 1/2

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2554 เดอืน พฤศจกิายน 2553 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งทาํซองจดหมายชนดิพมิพส์าํเรจ็รปูแบบ
เจาะหนา้ตา่ง

142041.- สอบราคา 1.บจ.แอล.ซ.ีเพรส
จาํกัด/154,668.50
2.บจ.ยนูเิวอรแ์ซล ฟอรม์ส อนิ
ดัสตร�ี/165,200.-
3.รา้น สดใสการ
พมิพ/์213,875.-

บจ.แอล.ซ.ีเพรส
จาํกัด/154,668.50

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตาม TOR ท�ีกรมฯ
กาํหนด และเป็น
ราคาท�ีเหมาะสม มี
ความจาํเป็นเรง่ดว่น
ในการใชง้าน
 

2. จา้งเหมาใหบ้รกิารพ�ืนท�ีวางเคร�ือง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย ( SERVER) และดแูล
บาํรงุรักษา (Maintenance)

270,000.- สอบราคา 1.บจ.ดาตา้กรดิ /247,170.-
2.บจ.ไอทดีาตา้คอม
/284,000.
3.บจ.บบี ีคอนเทน้ท ์แอนด์
มัลตมิเีดยี/406,600.-
 

บจ.ดาตา้กรดิ
/247,170.- 

มคีณุสมบัตคิรบ ถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ําสดุ

3. จา้งทาํวารสารกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ประจาํ
ราย 2 เดอืน ป ี2554

1,000,000.- สอบราคา 1.บจ.กราฟฟคิ แมส
/880,000.-
2.บจ.สไตลค์รเีอทฟีเฮา้ส์

/898,800.-

บจ.กราฟฟคิ แมส
/860,000.-  

มคีณุสมบัตคิรบ ถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ
 

4. จา้งเหมาโครงการพัฒนาระบบขอ้มลูสถติิ 580,000.- สอบราคา 1.บจ.เฟริส์บซิ โซลชัู�น
/580,000.-

บจ.เฟริส์บซิ โซลชัู�น
/580,000.-

มคีณุสมบัตคิรบ ถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ําสดุ
 

5. จา้งจัดงานมอบรางวัลเกยีรตยิศเคร�ืองหมาย
รับรองมาตรฐานคณุภาพแฟรนไชสแ์กธ่รุกจิ
คา้ปลกีในระบบแฟรนไชส ์ประจาํป ี2553-
2554 (ครั�งท�ี 2)

1,800,000 สอบราคา 1.บจ.พนีาดา้
2.บจ.เมสเิทส
3.บจ.โอเรยีนเทล-เวสเทริน์
โปรโมชั�น

บจ.พนีาดา้ 
/1,797,000.-

มคีณุสมบัตคิรบ ถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ําสดุ
 

6. ซ�ือหมกึเคร�ืองคอมพวิเตอรแ์ละ ฟลิม์เคร�ือง
โทรสาร จาํนวน 43 รายการ

1,111,186 สอบราคา 1.บจ.โฟนกิซ์

2.บจ.สหธรุกจิ
3.บจ.ลกีา้ บสิสเินส
4.บมจ.เมโทรซสิเตม็ส์

คอรป์อเรชั�น
5.บจ.ท.ีเอน็.แมค็เนท็
เซน็เตอร์
6.บจ.พ.ีเจน.(1999)

1.บจ.โฟนกิซ์

/178,711.40
2.บจ.สหธรุกจิ
/393,215.37
3.บจ.ลกีา้ บสิสเินส
/157,747.59
4.บมจ.เมโทรซสิเตม็ส์

คอรป์อเรชั�น
/212,920.37
 

มคีณุสมบัตคิรบ ถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ําสดุ

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน พฤศจกิายน 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หนังสอืพมิพเ์ดอืน พ.ย.2553  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒณบ์รกิาร(2525)   

2. ถว้ยกาแฟและจานรอง  จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.รอยัล ปอรซ์เลน 99,225.-  

3. ชดุหมกึ Canon Pixma IX 5000 จาํนวน 1 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 3,745.-  

4. แทน่แพลเลทพลาสตกิ จาํนวน 25 แทน่  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 34,935.50  

5. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 2,629.-  

6. หมกึคอมฯ Fujitsu Ribbon จาํนวน 24 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 11,556.-  

7. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 44,620.-  

8. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 12,107.05  

9. สตกิเกอรต์ราชา้ง 42-332  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 4,800.-  

10. เคร�ืองโทรศัพท ์panasonic 12 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 7,062.-  

11. เคร�ืองสขุภัณฑห์อ้งน�ําและบรเิวณพ�ืน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 4,675.90  

12. วัสดสุาํนักงาน 21 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 50,931.20  

13. หมกึ Canon Pixma IX 5000 จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 4,119.50  

14. กระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จาํนวน
1000 รมี  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รมีส ์แอนด ์โรลล์ 87,740.-  

15. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 93,375.69  

16. วัสดสุาํนักงาน 20 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 16,122.-  

17. หมกึ Epson Ink Cyan T40W 2 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โฟนกิซ์ 832.46  

18. จา้งเหมาขนยา้ยครภัุณฑส์าํนักงานชั�น 6 - 15  ขอ้ตกลงจา้ง น.ส.รุ้ง  วรรณภักดี 90,000.-  

19. ซอ่มรถยนต ์กน - 1676  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ 8,500.83  

20. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง นง - 3626  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอวสิ 1,674.55  

21. ร�ือถอดตู้ ขนยา้ยพรอ้มประกอบซอ่มและทาสี  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 99,617.-  

22. ซอ่มรถยนต ์นง - 5926  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลกาลเทรดด�ิง 15,476.82  

23. ตรายางจาํนวน 50 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายาง 4,180.-  

24. ทาํซอง 7 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงเีฮงแชมเป�ียนกรุ๊ป 81,534.-  

25. พมิพใ์บอนญุาตสมาคมการคา้ 1,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 29,000.-  

26. ตรายางจาํนวน 158 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายาง 11,950.-  

27. ตรายางจาํนวน 70 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายาง 8,140.-  

28. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข 0212/536/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 1,284.-  

29. ทาํซองจดหมาย 50,000 ซอง  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงเีฮงแชมเป�ียนกรุ๊ป 36,380.-  

30. ตรายางจาํนวน 61 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายาง 4,950.-  

31. ซอ่มอปุกรณเ์คร�ืองพมิพด์ดีไฟฟา้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเชยีครภัุณฑ์ 4,387.-  

32. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/613/43  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 2,675.-  

33. ตรายางจาํนวน 18 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายาง 1,230.-  

34. ตรายางจาํนวน 52 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 4,370.-  

35. จา้งเหมาขนยา้ยชดุเคร�ืองเสยีงประกาศตามสาย
3  รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริก์ 21,400.-  
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36. ยา้ยเคร�ีองปร�ินเตอร์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พลอ็ต แอนด ปร�ินท ์ซสิเตม็
สเ์ซอรว์สิ

2,140.-  

37. ตรายางจาํนวน 58 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 6,330.-  

38. ลงประกาศขดีช�ือออกจากทะเบยีนรา้ง 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ส�ือด ีโฆษณา 99,900.-  

39. ซอ่มเคร�ืองจัดระบบควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอรเ์นขั�นแนล 9,879.50  

40. จา้งยา้ย - ตดิตั�งใหม ่เคร�ืองฟอกอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.คณูลาภซัพพลาย แอนด์
เซอรว์สิ

7,704.-  

41. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/619/43
0121/523/43,0121/591/43,014/586/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 40,125.-  

42. ซอ่มรถยนต ์กธ - 6924  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 8,390.-  

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน พฤศจกิายน 2553 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบพมิพ ์7 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย์ 95,016.-  

 


