
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางเหมาบํารุงรักษาระบบงานการใหบริการ 13,630,000 อีเล็ก 1.บจ.ไทยเทคโนโลยี่และคอมพิวเตอร/วงเงิน บจ.ไทยเทคโนโลยี่และคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ทรอนิกส 13,460,000 บาท /วงเงิน 13,400,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.ทีมเวิรค โซลูชั่น/วงเงิน 13,499,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ดาตาโกลบ

2 จางเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจกรม 600,000 สอบราคา บจ.นิว อินฟอรเมชั่น แอนด โปรโมชั่น/วงเงิน บจ.นิว อินฟอรเมชั่น แอนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

พัฒนาธุรกิจการคา ผานสื่อหนังสือพิมพ 595,000 บาท โปรโมชั่น/วงเงิน 595,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จางทําหนังสือคูมือนิติบุคคลตั้งใหม 600,000 พิเศษ บจ.คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น/วงเงิน บจ.คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

561,750 บาท /วงเงิน 561,750 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จางเผยแพรขอมูลขาวสารภารกิจกรม 500,000 สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย โซน/วงเงิน หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย โซน/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

พัฒนาธุรกิจการคา ผานสื่อวิทยุ 470,000 บาท 470,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.มีเดีย อีเอฟเอฟ/วงเงิน 480,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจม.สยามอินเตอรมัลติมีเดีย

5 จางเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจกรมพัฒนา 1,600,000 สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด ทรี มีเดีย แอนด เอเจนซี่ หางหุนสวนจํากัด ทรี มีเดีย แอนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ธุรกิจการคา ผานสื่อโทรทัศนและอินเทอรเน็ต /วงเงิน 1,540,000 บาท เอเจนซี/่วงเงิน 1,540,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.มีเดีย อีเอฟเอฟ/วงเงิน 1,550,000 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 26 รายการ 1,300,000 สอบราคา 1.บจ.สหธุรกิจ/จํานวน 8 รายการ/วงเงิน 1.บจม.เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น พิจารณาตัดสินดวย

188,567.17 บาท /จํานวน 31 รายการ ราคาแตละรายการ

2.หางหุนสวนจํากัด พีท.ีอินเฟอรเมชั่น แอนด /วงเงิน 545,815.56 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

คอมพิวเตอรซัพพลาย จํากัด 2.บจ.สหธุรกิจ/จํานวน 8 รายการ เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.พีเจน.(1999)/จํานวน 9 รายการ/วงเงิน /วงเงิน 188,567.17 บาท วงเงินงบประมาณ

91,643.36 บาท 3.บจ.โฟนิกซ/จํานวน 26 รายการ

4.หางหุนสวนจํากัด ไนซ อินเตอร ซัพพลาย /วงเงิน 137,850.24 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

5.บจ.โฟนิกซ/จํานวน 26 รายการ/วงเงิน 4.บจ.พีเจน.(1999)

137,850.24 บาท /จํานวน 9 รายการ/วงเงิน

6.บจม.เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 91,643.36 บาท

/จํานวน 31 รายการ/วงเงิน 545,815.56 บาท 5.บจ.ลีกา บิสสิเนส

7.บจ.ลีกา บิสสิเนส/จํานวน 16 รายการ/วงเงิน /จํานวน 16 รายการ/วงเงิน

100,207.64 บาท 100,207.64 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา

ราคา (บาท)
หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 19,710.00

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 20,404.25

3 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องพิมพโทรสาร ขอตกลงซื้อ บริษัท โฟนิกซ จํากัด 33,769.20

จํานวน 2 รายการ 

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 4,469.00

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 11,100.00

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 21,278.00

7 ซื้อกระดาษทําปกสีฟา ขนาด 160 แกรม จํานวน 24 แพค ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 2,016.00

8 ซื้อแบตเตอรรี่รถยนต ขนาด NS 100 ยี่หอ 3 k ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.00

สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน กย - 3269

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 7,329.50

10 ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดใหญ ยี่หอโอเพน ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 4,720.00

รุน PU - 3000

11 ซื้อแบตเตอรรี่รถยนต ขนาด NS 100 ยี่หอ 3 K ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.00

สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน นจ - 1154

12 ซื้อแบตเตอรรี่รถยนต ขนาด NS 100 ยี่หอ 3 K ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.00

สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน นง - 7320

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท เจริญพาณิชย 3,540.00

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 2,206.00

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุเครื่องโทรสาร จํานวน 9 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท พ.ีเจน (1999) 91,643.36

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางพิมพแบบพิมพ จํานวน 3 รายการ ขอตกลงจาง เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย 339,190.00

2 จางดําเนินการยายและติดตั้งเว็บไซต www.dbdfranchise.com ขอตกลงจาง บริษัท ไอซีที ดีเวล็อปเปอร 45,475.00

ไปยังพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต Web Hosting ในรูปแบบคลาวล Cloud (ประเทศไทย) จํากัด

ของสํานักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สรอ.

3 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรตานกลา ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 48,750.00

สํานักงานบัญชีคุณภาพ สวนกลาง ครั้งที่ 1

4 จางซอมเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother FAX - 2850 ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 856.00

5 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/655/43 ขอตกลงจาง หางหุนสวนสามัญ ไอซ-ีแอร 13,054.00 

เอ็นจิเนียริ่ง

6 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไป จ.สุโขทัย กําแพงเชร อุตรดิตถ ขอตกลงจาง นายณรงค ปานทอง 9,000.00    

 ลําปาง เชียงใหม  จํานวน 1 คัน วท.27 ก.พ.- 1 มี.ค.57

7 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรม ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 17,100.00 

ผูประกอบธุรกิจ เรื่อง "พัฒนาความรูมุงสูธรรมาภิบาล" 

จํานวน 450 ชุด

8 จางทําตรายาง จํานวน 74 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 8,530.00    

9 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงาน ณ ขอตกลงจาง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด 16,000.00 

บจ.ซองเดอรไทยออรไทยออรกานิกสฟูด

10 จางเหมาจัดสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 งาน ขอตกลงจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 64,800.00 

11 จางผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 47,200.00 

12 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 1 คัน ขอตกลงจาง นายกฤตนัฎฐ แกวขัด 2,500.00    

13 จางเหมาทาสีโถงบรรได โซน A และ โซน B ขอตกลงจาง บริษัท บี วี ดี วิวัฒนกอสราง จํากัด 97,258.72 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557 โดยวิธีตกลงราคา
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