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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งเหมาเอกชนดาํเนนิโครงการสง่เสรมิ
พัฒนาเอกลักษณธ์รุกจิอัญมณแีละเคร�ือง
ประดับไทยสู่สากล ภายใตโ้ครงการ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ตามแผนปฏบัิตกิาร
ไทยเขม้แขง็ (ครั�งท�ี 3)

28,000,000.- บาท อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท ทรนิติ�ีพลัส จาํกัด
2.บรษัิท พนีาดา้ จาํกัด
3.บรษัิท อนิเดก็ซ ์อเีวน้ท ์เอ
เจนซ�ี จาํกัด(มหาชน)
27,855,175.บาท

บรษัิท อนิเดก็ซ ์อเีวน้ท์
เอเจนซ�ี จาํกัด(มหาชน)
/ 26,500,000.-บาท

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

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กรกฎาคม 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบ
ประมาณ

(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดั
เลอืก

โดยสงัเขป

1. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 10,677.-  

2. หมกึคอมพวิเตอร ์HP 1 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.เมโทรซสิเตม็คอรป์อเรชั�น 9,636.42  

3. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 8,647.-  

4. รถเขน็โบเบลิลฟิ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 8,730.-  

5. ชั�นเหลก็ฉากเจาะร ู6 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 20,865.-  

6. หมกึคอมพวิเตอร ์ 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 90,431.05  

7. เกา้อ�ีและอนิเดก็ซพ์ลาสตกิ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ออฟฟชิ กลม (ไทย) 6,016.-  

8. วัสดสุาํนักงาน 35 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 20,961.40  

9. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 3,195.-  

10. กลอ่งกระดาษลกูฟกู 100 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 3,500.-  

11. หมกึคอมพวิเตอร ์Canon 6 แพค็  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.เมโทรซสิเตม็คอรป์อเรชั�น 7,704.-  

12. วัสดสุาํนักงาน 59 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 28,088.50  

13. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 3,024.-  

14. กระดาษ ACQ 600 แผน่  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 2,160.-  

15. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 7,982.20  

16.
หลอดไฟฟา้ บาลาสตแ์ละสตาทเตอร์  ขอ้ตกลงซ�ือ

หจก.แอล ท ีเอน็ ไลทต์�ิง
เซนเตอร์ 7,340.-

 

17. หมกึคอมพวิเตอร ์Canon 6 แพค็  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.เมโทรซสิเตม็คอรป์อเรชั�น 7,704.-  

18. เคร�ืองอา่นบัตรประชาชน 100 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไบนาร�ี ลายน์ 40,000.-  

19. วัสดคุอมพวิเตอร ์12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 32,600.76  

20. หมกึดโูปร 514   12 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ดโูปร (ประเทศไทย) 8,538.60  

21.
กระดาษ 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ

บจ.เอ เอ เปเปอร ์แอนด ์สเตชั�

นเนอร�ี 95,268.31
 

22. HP Printer และ HP Scan 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 8,827.50  

23. หมกึเคร�ืองโทรสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.เมโทรซสิเตม็คอรป์อเรชั�น 9,244.80  

24. สต�ิกเกอรต์อ่เน�ือง 6 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนเนอรล์คอมพวิเตอร์ 5,457.-  

25. วัสดคุอมพวิเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 7,639.80  

26.
หนังสอื KPI 15 เลม่  ขอ้ตกลงซ�ือ

ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระ
เทพรัตน 6,247.-

 

27. หมกึคอมพวิเตอร ์HP 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 13,268.-  

28. วัสดคุอมพวิเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 8,881.-  

29. วัสดสุาํนักงาน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,805.-  

30. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,424.-  

31. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 3,636.-  

32. แผน่ CD-R และกลอ่ง CD 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 1,626.40  

33. หมกึคอมพวิเตอร ์8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.เมโทรซสิเตม็คอรป์อเรชั�น 82,539.80  

34. ยางนอก ขนาด 215/65R15 รุ่น LEO627  4 เสน้ (นง-3916)  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิ รัมเบอร์ 10,400.40  

35. ยางนอก ขนาด 205/75R14 รุ่น R611  4 เสน้ (นง-3614)  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิ รัมเบอร์ 10,635.80  

36.
กระดาษถา่ยเอกสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ

โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ 39,844.60

 

37.
กระดาษ 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ

บจ.เอ เอ เปเปอร ์แอนด ์สเตชั�

นเนอร�ี 60,043.05
 

38.
หนังสอืมาตรฐานการบัญช ี13 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ

สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรม
ราชปูถัมภ์ 11,466.-

 

39. ชั�นวางแฟม้และเกา้อ�ีทาํงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นไทยวัฒนะ 5,831.50  

40. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
0121/403/43/0121/457/43,0121/458/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ ี- แอรเ์อน็จเินยีร�ิง 21,721.-  

41. ตรายาง 116 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 10,320.-  

42. ทาํปกหนา้ - หลัง เอกสารใชป้ระกอบการประชมุ 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ดมูายเบส 19,260.-  

43. ทาํขา่วดา้นโลจสิตกิสก์ารคา้ผา่นส�ือ นสพ. 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. นวิ อนิฟอรเ์มชั�น แอน โปรโม
ชั�น

99,500.-  

44. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/606/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส. เจ. ดับบลวิ เอนจเินยี
ร�ิง

2,996.-  

45. ถา่ยเอกสาร 130 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 4,290.-  

46. ซอ่มรถยนต ์กธ - 6924  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอวสิ 7,404.40  

47. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/641/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส. เจ. ดับบลวิ เอนจเินยี
ร�ิง

1,284.-  

48. ตรายาง 15 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 1,300.-  

49. ซอ่มรถยนต ์นง - 5926  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการเทรดด�ิง 8,020.72  

50. ซอ่มเกา้อ�ีแถว 4 ท�ีนั�ง จาํนวน 18 แถว  ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ  อรรถยกุติ 57,600.-  

51. ตรวจเชค็/แกไ้ขสัญญาณ เคร�ืองโทรสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. นกุ ิเนท็เวคิร์ 802.50  

52. ทาํซองใบประกาศ 2,000 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ดมูายเบส 19,260.-  

53. ซอ่มแซมเคร�ืองขยายเสยีง  TW -250L  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. นกุ ิเนท็เวคิร์ 1,926.-  

54. ตรายาง 19 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 1,780.-  

55. ซอ่มเคร�ืองปรับ
อากาศ0121/384/43,0121/383/43,0121/374/43,0121/461/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส. เจ. ดับบลวิ เอนจเินยี
ร�ิง

29,104.-  
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56. ทาํหนังสอืขอทราบการประกอบการงานของ หา้งหุ้นสว่นบรษัิท
8,500 แผน่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 3,150.-  

57. ทาสผีนัง ชั�น 1,2,3 (สพข.2)และชั�น 2 (สพข.3)  ขอ้ตกลงจา้ง นายสกล สาลารัตน์ 18,780.-  

58. เผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์เร�ือง single point ลงในนติยา
สารแฮรแ์มนรวีวิ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. เสรวีรรณ โฮลด�ิง 20,000.-  

59. ถา่ยน�ํามันเคร�ือง นง - 3626  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอวสิ 1,455.20  

60. ทาํเอกสารประกอบคาํช�ีแจง 60 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นดกีอ๊ปป�ี แอนด ์แสตมป์ 4,200.-  

61. จา้งปรับปรงุโปรแกรมเช�ือมโยงขอ้มลูกับฐานขอ้มลูประวัติ
ทะเบยีนราษฎร ์1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ไบนารรีายน์ 20,000.-  

62. จา้งใหค้าํปรกึษา ลว. 29 - 30 กค. 53  ขอ้ตกลงจา้ง นายทรงเดช ตันสรัุต 24,000.-  

63. จา้งใหค้าํปรกึษา ลว. 28 -29 กค. 53  ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวขวัญหทัย ตัญฑเ์กยรู 24,000.-  

64. เปล�ียนลกูลอ้รถเขน็ ตรามา้ 6 น�ิว จาํนวน 8 ลกู  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น สยามพัฒนกจิ 3,252.80  

65. ซอ่มรถยนต ์นง - 3917  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอวสิ 1,134.20  

66. ซอ่มแซมพ�ืนกระเบ�ืองยาง (สพข.4,5) 1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง นายอเุทร สมบรูณ์ 99,580.-  

67. ซอ่มรถยนต ์นง - 3549  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอกสยามธรุกจิ 15,180.-  

68. ซอ่มรถยนต ์นง - 3612  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 5,880.-  

69. จา้งตดิตั�งเคร�ืองฉายภาพชั�วคราวหอ้งประชมุชั�น 12  จาํนวน 3
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่น ทรบีวิด ์อนิเตอรไ์พรส 7,115.50  

70. ซอ่มพมิพด์ดีธรรมดา  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเชยีครุภัุณฑ์ 2,193.50  

71. เสนองานซอ่มโตะ๊  ขอ้ตกลงจา้ง นายเสกสรร บญุงอก 78,200.-  

72. งานซอ่มแซมผนัง ของสพข. 2,3,5  ขอ้ตกลงจา้ง นายสกล สาลารัตน์ 39,191.-  

73. จา้งใหค้าํปรกึษาสัปดาห ์ใหค้าํปรกึษา ลท. 28 กค. 53  ขอ้ตกลงจา้ง นายธาน ีแมน่จรงิ 12,000.-  

74. เดนิระบบไฟและระบบสัญญาณเคร�ืองกดบัตรควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอรเ์นชั�นแนล 16,585.-  

75. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/665/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส. เจ. ดับบลวิ เอนจเินยี
ร�ิง

11,877.-  

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กรกฎาคม 2553 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งเหมาจัดทาํตน้ฉบับ (artwork) ออกแบบและจัด
หนา้แผนภมูสิรปุมาตรฐานการบัญชี

 ขอ้ตกลงจา้ง โรงพมิพม์หาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์

86,550.-  

2. พมิพแ์บบบรกิารขอ้มลูธรุกจิ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย ์กรมสง่เสรมิ
การสง่ออก

109,541.25  

3. จา้งเหมาจัดพธิเีปดิการใหบ้รกิาร ณ จดุเดยีวกัน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โอเอซสี มเีดยี 890,000.-  

 


