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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งดาํเนนิกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มผู้
ประกอบการ DBDmart เพ�ือสรา้งรา้นคา้
ออนไลน ์โครงการพัฒนาศักยภาพ การทาํ
ธรุกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์ภายใตค้า่ใช้

จา่ยในการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรยีม
ความพรอ้มสู่อาเซยีน
 

 สอบราคา
 

1.บรษัิท ไชโย โฮสต�ิง
จาํกัด/1,700,000.-
2.บรษัิท อนิโนเวทฟี บสิซิ

เนส/1,750,000.-
 

บรษัิท ไชโย โฮสต�ิง
จาํกัด/1,700,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

2 จา้งพมิพใ์บเสรจ็รับเงนิแบบกระดาษตอ่
เน�ือง จาํนวน 1,500 กลอ่ง

750,000.- บาท  1.บจ.โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ
2.บรษัิท คอมฟอรม์ จาํกัด
3.บจ.ยนูเิวอรแ์ซล ฟอรม์ส อนิ
ดัสตร�ี
4.บจ.เจนเนอรัล คอมพวิเตอร์
5.บจ.มาสเตอร ์ฟอรม์ส อนิ
ดัสตร�ี

บจ.มาสเตอร ์ฟอรม์ส อนิ
ดัสตร�ี/619,140.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

3 ซ�ือเคร�ืองคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์ดว้ยวธิี
การทางอเิลก็ทรอนกิส์

9,040,000.- บาท  1.บจ.มชิชั�น อนิโฟ
เทคโนโลย/ี8,998,500.-
2.บจ.ซดีขี ีซสิเตม็
ส/์9,021,000.-
3.บจ.เวอรช์วล
เนต็เวริค์/9,039,500.-

บจ.มชิชั�น อนิโฟ
เทคโนโลย/ี8,980,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

4 ซ�ือตามโครงการพัฒนาระบบบรหิารขอ้มลู
องคก์ร ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

8,174,000.- บาท  1.บจ.ไทยเทคโนโลย�ีและ
คอมพวิเตอร ์/8,156,800.-
2.บจ.ดาตา้โกลบ /8,137,000.-
3.บจ.ทมีเวริค์
โซลชัู�น/8,154,000.-

บจ.ดาตา้โกลบ
/8,120,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

5 จา้งตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผา่น
ออนไลน ์(E-Learning)กจิกรรมท�ี 3
ออกแบบและจัดทาํบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์

(Courseware) ปงีบประมาณ2554 (ครั�ง
ท�ี2)

1,335,000.- บาท  1.บรษัิท อาตาปี
จาํกัด/417,300.-
2.บรษัิท พาบญุมา
จาํกัด/975,000.-
3.บจ.ดาตา้ อเีลริน์
น�ิง/1,091,400.-
4.บจ.ทรปิเปลิ บลู
สเปส/1,337,500.-

บรษัิท พาบญุมา
จาํกัด/975,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด

6 ซ�ือตามโครงการพัฒนาระบบขอ้มลูการเร�ิม
ตน้ธรุกจิสู่หนว่ยงานพันธมติร(e-Starting
Business) (ครั�งท�ี 2) ดว้ยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนกิส์

  1.บจ.ไทยเทคโนโลย�ีและ
คอมพวิเตอร ์/24,529,500.-
2.บจ.ดาตา้โกลบ
/24,543,000.-
3.บจ.ไซเบอร ์คลับ คอรป์อเรชั�น
(1997)/24,550,000.-

บจ.ไทยเทคโนโลย�ีและ
คอมพวิเตอร/์24,500,000.-

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TORท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ

7 จา้งการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารภารกจิกรมฯ
ผา่นส�ือโทรทัศนแ์ละส�ืออนิเทอรเ์นต็

1,800,000.- บาท  1.หจก.ทร ีมเีดยี แอนด ์เอเจน
ซ�ี/ 1,792,250.-

หจก.ทร ีมเีดยี แอนด ์เอ
เจนซ�ี/ 1,792,250.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตาม TOR
ท�ีกรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

8 ซ�ือครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่ 4
รายการเฉพาะรายการท�ี 3 รถ
บรรทกุ(ดเีซล)แบบดับเบ�ิลแคบจาํนวน 6
คันและรายการท�ี 4 รถยนตน์ั�ง 4 ประตู
จาํนวน 2 คัน

10,368,000.- บาท  รายการท�ี 3 รถบรรทกุ
(ดเีซล)แบบ
ดับเบ�ิลแคบ 6 คัน
1.บจ.ยไูนเตด็โอ
โตเ้ซลส(์ปท.)/3,460,000.-
2.บจ.แสงฟา้อซีซูุ
เซลส/์3,765,00.-
3.บจ.โตโยตา้นนทบรุผีู้จาํหนา่ย
โตโยตา้/3,468,000.-

4.บจ.ดาํรงทรัพยม์า
สดา้/3,568,000.
5.บจ.นวิ เอรา่
เซลส/์3,428,280.-
6.บจ.สทิธิ
ผลเซลส/์3,547,776.-
รายการท�ี 4 รถยนตน์ั�ง 4 ประตู
2 คัน
1.บจ.ยไูนเตด็โอ
โตเ้ซลส(์ปท.)/1,258,000.-
2.บจ.นวิ เอรา่
เซลส/์1,274,798.-
3.บจ.สทิธเิซลส/์1,274,000
4.บจ.สยามนสิสัน กรงุ
ไทย/1,419,890.-

บจ.นวิ เอรา่
เซลส/์3,428,280.-
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
บจ.ยไูนเตด็โอ
โตเ้ซลส(์ปท.)/
1,258,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

9 ซ�ือกระดาษ จาํนวน 4 รายการ 509,750.- บาท  1.บจ.โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ
2.หจก.พัฒนานนท ์องิค์
3.บจ.ออฟฟศิ แลนด์

บจ.โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษ
บางปะอนิ/449,444.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

 
 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กมุภาพนัธ ์2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. กระดาษบัตรควิ 12 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 2,247.-  

2. หมกึอัดสาํเนาและกระดาษไขแมพ่มิพ ์รโิก ้
2 รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 9,523.-  

3. กระดาษส ี510 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 68,850.-  

4. วัสดสุาํนักงาน 42 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 93,212.-  

5. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 4,431.-  

6. Flash drive 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 2,434.25  
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6. Flash drive 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 2,434.25  

7. โตะ๊กลมขนาด 80 ซม.และเกา้อ�ี 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 39,953.80  

8. กระดาษอัดสาํเนา 300 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 25,650.-  

9. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 23,368.-  

10. มาตรฐานการบัญชแีละ IRF 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ สภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรม
ราชปูถัมภ์

4,277.-  

11. หมกึคอมพวิเตอร ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 71,232.04  

12. วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 10,556.60  

13. อปุกรณเ์ช�ือมตอ่ปลั�กสายโทรศัพท์  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,877.85  

14. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 15,120.-  

15. กระดาษถา่ยเอกสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก. 26 กรกฎาคม 79,180.-  

16. เคร�ืองโทรสาร 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 15,720.01  

17. กระสอบป่าน 10 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 4,000.-  

18. แผงกั�นจราจรและกรวยพลาสตกิ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 9,416.-  

19. กระดาษทาํปก 160 แกรม เอ 4 จาํนวน 4
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 3,200.-  

20. กลอ้งดจิติอล,SDCard, DVD-R, 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พ.ีเอน็ซัพพลาย 6,216.70  

21. วัสดสุาํนักงาน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 6,397.50  

22. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 2,608.-  

23. วัสดคุอมพวิเตอร ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 19,832.45  

24. วัสดคุอมพวิเตอร ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พ ีเอน็ซัพพลาย 99 5,446.30  

25. สายไฟและอปุกรณไ์ฟฟา้  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นนวิสยามพัฒนา 33,442.85  

26. วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 3,330.-  

27. ตลับฟลิม์พรอ้มมว้นฟลิม์ Brother Pc501 1
กลอ่ง

 ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 2,940.01  

28. วัสดคุอมพวิเตอร ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 2,134.65  

29. วัสดไุฟฟา้ 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 5,670.20  

30. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 2,235.-  

31. ตู้ทาํน�ําเยน็ 2 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 9,630.-  

32. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/361/43  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 4,815.-  

33. ซอ่มประตเูหลก็มว้นหนา้สาํนักงาน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 15,226.10  

34. ซอ่มรางเล�ือนตู้เกบ็แฟม้เอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 3,745.-  

35. เดนิสายสัญญาลาํโพงเสยีวตามสาย  ขอ้ตกลงจา้ง นจ. นกุ ิเนท็เวริค์ 8,934.50  

36. ตรวจเชค็ซอ่มเคร�ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์  ขอ้ตกลงจา้ง หจ.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พรส 16,317.50  

37. ตรายาง จาํนวน 79 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 6,370.-  

38. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการทาํธรุกจิ
การสง่ออกฯ วท. 14 ก.พ. 54 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง นายนเิวศ ธรรมะ 12,000.-  

39. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิฯ
วท. 8 ก.พ. 54 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง นางวันทนา  ปทมุอนันต์ 12,000.-  

40. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัุณฑ์
0121/612/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 1,605.-  

41. ปล�ียนคา่น�ํามันเคร�ือง  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเจรญิเซอรวิสิ 1,123.50  

42. ร�ือกระเบ�ืองยางและซอ่มเปล�ียนใหม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 2,675.-  

43. จา้งออกแบบและจัดทาํอารต์เวริค์งานบรกิาร
กรม

 ขอ้ตกลงจา้ง หจ. 9  พลัสแอด 22,999.59.-  

44. จัดจา้งทาํสาํเนาเอกสาร 80 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 3,160.-  

45. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ืมตน้
ธรุกจิฯ วท. 22/02/54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายอาทติย ์ ทองดเีลศิ 12,000.-  

46. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ืมตน้
ธรุกจิฯ วท. 22/02/54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายครษิฐ ์ ไขมกุข์ 12,000.-  

47. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเงนิ การตลาด ดา้น
การบรหิารจัดการฯ วท. 14/02/54

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร. อาทติา  ชตูระกลู 12,000.-  

48. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กร-9066  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,556.85.-  

49. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กร-9066  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,530.10-  

50. ซอ่มเกา้อ�ีแถว  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 30,550.-  

51. ทาํปา้ยช�ือหนา้หอ้งทองเหลอืงกัดกรด  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 3,103.-  

52. จัดจา้งทาํสาํเนาเอกสาร 200 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 17,600.-  

53. ซอ่มรถเขน็  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,120.-  

54. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลขครภัุณฑ์
0121/506/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. กลุเทค 2,675.-  

55. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง บร-2569  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,032.55.-  

56. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง นง-5926  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 2,103.62  

57. จัดจา้งทาํสาํเนาเอกสาร 3000 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 47,250.-  

58. งานจา้งอปุกรณพ์รอ้มตดิตั�งใหม ่หอ้งประชมุ
A ชั�น 7

 ขอ้ตกลงจา้ง หจ. ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พรส์ 3,745.-  

59. งานซอ่มหอ้งน�ํา ชั�น 5,13  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 3,572.39.-  

60. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด กลยทุธก์ารบรหิารจัดการ

 ขอ้ตกลงจา้ง นางวันทนา  ปทมุอนันต์ 12,000.-  

61. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองกธ-9792  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 909.50.-  

62. งานตดิตั�งกระจกโคว้ โพลคีารบ์อเมต  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 4,280.-  

63. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/529/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 7,490.-  

64. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/612/53

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 6,420.-  

65. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/382/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 17,013.-
 

 

66. งานเหมาเดนิสายสัญญานโทรศัพท์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริด์ 2,461.-  

67. ตรายางจาํนวน 844 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 69,233.64.-  

68. จา้งทาํแบบ ก.พ.7 1,000 ใบ  ขอ้ตกลงจา้ง หจ. 9 – พลัสแอด 4,280.-  

69. ขนยา้ยสขุภัณฑ ์ครภัุณฑส์ง่คนื  ขอ้ตกลงจา้ง น.ส. รุ้ง  วรรณภักดี 18,000.-  

70. ซอ่มรถยนต ์กธ – 9065  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 2,680.-  

71. ซอ่มรถยนต ์นง-3618  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 10,141.-  

72. ซอ่มรถยนต ์นง-3612  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 2,140.-  

73. ซอ่มรถยนต ์ กธ-9039  ขอ้ตกลงจา้ง หจ. เอกราชธรุกจิ 8,230.-  
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ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป
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1. แบบพมิพ ์7 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วกรมสง่เสรมิการสง่
ออก

    48,150.-  

 


