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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. ซ�ือระบบเครอืขา่ยส�ือสารขอ้มลูแบบไรส้าย
(Wireless Network)
 

678,000.-
 
 

สอบราคา
 
 

1.บรษัิท ซดีจี ีซสิเตม็ส ์จาํกัด
/ 599,000
2.บรษัิท อนิเทลลเิจน้ท ์เวฟ
ไอทจีาํกัด / 634,831.-
3.บรษัิท แอดแวล ูซสิเตม็ส์

จาํกัด / 650,000.-
 

บรษัิท ซดีจี ีซสิเตม็ส์

จาํกัด / 599,000.-
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด

2. ซ�ือกระดาษ 80 แกรม เอ 4 จาํนวน 3,000
รมี

 
 

321,000.-
 
 
 

สอบราคา
 
 
 

1.บรษัิท โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ /
264,840.-
2.บรษัิท เอ เอ เปเปอร ์แอนด์
สเตชั�นเนอร�ี จาํกัด /
266,430.-

บรษัิท โรงงาน
อตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ / 264,840.-

 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด

3. ซ�ือรถยนตต์ามโครงการตรวจสอบและ
ตดิตามดาํเนนิคดธีรุกจิท�ีกระทาํความผดิตาม
กฎหมายท�ีอยู่ในความรับผดิชอบของกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ จาํนวน 2 รายการ
(รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ท�ีนั�ง(ดเีซล)
จาํนวน 4 คัน

4,676,000.-
 
 
 
 

อเิลก็ทรอนกิส์

 
 
 

1.บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผู้
จาํหนา่ยโตโยตา้ จาํกัด /
4,756,000.-
 
 
 

บรษัิท โตโยตา้นนทบรุี
ผู้จาํหนา่ยโตโยตา้
จาํกัด / 4,676,000.-
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นเป็นผู้เสนอ

ราคารายเดยีว
สามารถปรับลดราคา

ไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ

 

4. จา้งตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทาํ
ธรุกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสก์จิกรรม: จัด
งาน e-Commerce Day (ครั�งท�ี 2)
 
 

1,000,000.-
 
 
 
 

สอบราคา
 
 
 
 

1.บรษัิท ไดเรค็ชั�น แพลน
จาํกัด / 778,000.-
2.บรษัิท ออล อเีวน้ทเ์อเจนซ�ี

จาํกัด / 898,800.-
3.บรษัิท ควิ เอก็เซลเลนท์
จาํกัด / 998,750.-
4.บรษัิท มารเ์กต็เธยีร ์จาํกัด /
1,505,000.-
 

บรษัิท ออล อเีวน้ทเ์อ
เจนซ�ี จาํกัด /
890,000.-
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ
 

5. ซ�ือคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณต์ามโครงการ
ตรวจสอบและตดิตามดาํเนนิคดธีรุกจิท�ี
กระทาํความผดิตามกฎหมายท�ีอยู่ในความรับ
ผดิชอบของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
 
 

2,766,000.-
 
 
 
 
 

อเิลก็ทรอนกิส์

 
 
 
 

1.บรษัิท เอสวโีอเอ
จาํกัด(มหาชน) / 2,757,000.-
2.บรษัิท นปิดา้ คอมพวิเทค
จาํกัด / 2,746,000.-
3.บรษัิท มชิชั�น อนิโฟ
เทคโนโลย ีจาํกัด /
2,739,000.-

บรษัิท มชิชั�น อนิโฟ
เทคโนโลย ีจาํกัด /
2,739,000.-
 
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ 
 

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กรกฎาคม 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. มาตรฐานการบัญช ีฉ.12 เร�ืองภาษเีงนิได ้95
ชดุ  

ขอ้ตกลงซ�ือ สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรม
ราชปูถัมภ์

5,320.-  

2. ผา้หมกึพมิพด์ดี 20 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 460.-  

3. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 11,122.90  

4. พัดลมดดูอากาศตดิกระจก  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 856.-  

5. บัลลาสต ์Econo-wat 32 วัตต์  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 4,494.-  

6. ตัวลอ็คหนา้ตา่งบานเล�ือนกระจก  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 4,275.72  

7. เปล�ียนยางนอก ทะเบยีน นง-9346  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 11,406.20  

8. ฟลัชวาลว์ชักโครก  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 4,827.84  

9. แบตเตอร�ี รถยนต ์นง-3916  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 3,300.95  

10. เคร�ืองฟอกอากาศ หอ้งทา่นผู้บรหิารชั�น 17  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 52,216.-  

11. เคร�ืองปรับอากาศหอ้งผู้บรหิารชั�น 17  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 77,628.50  

12. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละ Kingston
USB  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ท.ีเอน็.แมค็เนท็เซน็เตอร์ 18,166.46  

13. ยางรถยนตท์ะเบยีน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 13,696.-  

14. บาลาสตอ์เิลก็ทรอนกิสแ์ละหลอดนอีอน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 9,244.80  

15. เกา้อ�ี 64 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 78,752.-  

16. โตะ๊เหล�ียมเต�ีย 16 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 65,496.-  

17. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 5,708.-  

18. รถเขน็ 1 คัน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เลท็สโ์กฟอรอ์ทิ 2,889.-  

19. Flash drive และหมกึ Samsung 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.พ.ีเจน(1999) 4,780.-  

20. ยางรถยนต ์4 เสน้ ทะเบยีน บธ-2567  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 13,546.20  

21. ยางรถยนต ์4 เสน้ ทะเบยีน นง-3549  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 13,546.20  

22. ยางรถยนต ์4 เสน้ ทะเบยีน นง-3611  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 13,546.20  

23. แบตเตอร�ี รถยนต ์นง-3611  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 3,300.95  

24. สายสัญญาณโทรทัศน ์R11 ยาว 10 เมตร  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 214.-  

25. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 45,423.64  

26. เคร�ืองฟอกอากาศย�ีหอ้ NIG รุ่น 9000
 

ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.คณูลาภ ซัพพลาย แอนด์
เซอรว์สิ

89,880.-  

27. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 3,580.-  

28. วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 2,385.-  

29. กอ๊กตู้น�ําด�ืมพลาสตกิเกลยีวใน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 1,926.-  

30. อปุกรณไ์ฟฟา้  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 1,230.50  

31. ทอ่น�ําท�ิงโถปัสสาวะ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 1,605.-  

32. วัสดสุาํนักงาน 18 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 15,010.-  

33. วัสดแุละแบตเตอร�ีสาํหรับกลอ้ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 22,737.50  

34. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 5,150.-  

35. วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 52,600.-  

36. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 6,685.60  

37. โทรศัพท ์4 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 2,359.99  

38. บจ.ต.ไทยเจรญิ รับเบอร์
 

ขอ้ตกลงซ�ือ แบตเตอร�ีรถยนต ์1 ลกู หมายเลข
นง-7230

3,300.95  
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 นง-7230

39. หนังสอืพมิพเ์ดอืน พฤษภาคม  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒณบ์รกิาร 23,269.-  

40. เชา่รถตู้ปรับอากาศ 10 ท�ีนั�ง  ขอ้ตกลงเชา่ บจ.แสงรัศม ีทรานสปอรต์ 14,000.-  

41. เชา่หอ้งประชมุ วันท�ี 13 ก.ค.54 จาํนวน 1 วัน  ขอ้ตกลงเชา่ บจ.ณศุาพลาญา่ โฮเทล แอนด ์สปา 5,000.-  

42. เชา่รถตู้ปรับอากาศจาํนวน 10 คัน วันท�ี 26
ก.ค.54  

ขอ้ตกลงเชา่ รา้นทันใจ เซอรว์สิ (นายกรญาณ  
สทุธรัิกษ)์

20,000.-  

43. เชา่ไมโครโฟนและเคร�ืองเสยีง 1 วัน  ขอ้ตกลงเชา่ บจ.เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นชั�นแนล 6,900.-  

44. ทาํสาํเนาเอกสาร เอ 4  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือนโอเอ ( 2001 ) 2,775.-  

45. ซอ่มอปุกรณข์าตั�งจอคอมพวิเตอร์  ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.โอเพน่ เทคโนโลยี 2,675.-  

46. ออกแบบและจัดทาํไฟล ์โลโกต้น้กลา้
สาํนักงานบัญชคีณุภาพ 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 10,000.-  

47. จา้งใหค้าํปรกึษาการเร�ิมตน้ธรุกจิ การตลาด
การบรหิารจัดการ  แผนธรุกจิฯ วันท�ี 20 ก.ค.
54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสพุงษ ์วงศพ์ลับ 12,000.-  

48. จา้งใหค้าํปรกึษาการเร�ิมตน้ธรุกจิ การตลาด
การออกแบบ        และพัฒนาผลติภัณฑ ์วัน
ท�ี 20 ก.ค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นส.ขวัญหทัย ตัณฑเ์กยรู 12,000.-  

49. คา่บรกิารตรวจซอ่มเคร�ืองโทรศัพทไ์รส้าย  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริค์ 695.50  

50. ซอ่มตรวจเชค็กลอ่งแสดงความคดิเหน็ความ
พงึพอใจ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พแีอนดพ์ ีอเิลก็ทรอนกิสฯ์ 1,605.-  

51. ซอ่มรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน นง-3917  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,358.90  

52. ซอ่มรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน นง-9346  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 1,933.49  

53. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
ครภัุณฑ0์121/635/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ไอซ ี- แอร ์เอน็จเินยีร�ิง 3,210.-  

54. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ การ
ตลาด การออกแบบ        และการพัฒนา
ผลติภัณฑส์รา้งสรรคฯ์  วันท�ี 8 ก.ค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นส.ขวัญหทัย ตัณฑเ์กยรู 12,000.-  

55. พมิพว์ฒุพิมิพข์อ้ความโครงการตน้กลา้อาชพี
สาํนักงานบัญชคีณุภาพ จาํนวน 200 แผน่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.คลาสสคิแสกน 21,400.-  

56. คา่ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดีไฟฟา้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเซยีครภัุณฑ์ 3,798.50  

57. พัฒนาระบบการสมัครเขา้รับการอบรมของก

รมฯ                  ผา่นทางอนิเตอรเ์นท็ 1
งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ไชโย โฮสด�ิง 98,450.-  

58. พมิพใ์บตอบรับในประเทศ 100,000 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ยนูเิวอรแ์ชล ฟอรม์ อนิดัสตร�ี 53,500.-  

59. ยา้ยระบบปรับอากาศพรอ้มเดนิสายใหมห่อ้ง
ผู้บรหิารจาํนวน 5 เคร�ือง

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีว.ีด.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 49,220.-  

60. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
หมายเลข0121/510/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรฯ์ 14,659.-  

61. งานแกไ้ขหนา้โตะ๊ประชมุ ชั�น 7  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร์ 10,700.-  

62. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองรถยนต ์นง-3916  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,733.40  

63. ซอ่มสแกนเนอร์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พเีคคอรเ์ปอรเ์รชั�น 2,525.20  

64. เดนิสายสัญญาณรับดาวเทยีว  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริค์ 6,045.50  

65. ร�ือถอนขนยา้ย ตู้,โตะ๊เคาเตอรก์ลอ่งใส่

เอกสาร
 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 21,400.-  

66. เดนิทอ่น�ําท�ิงใหมเ่คร�ืองปรับอากาศชั�น3,4  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรฯ์ 10,700.-  

67. จา้งพัฒนาระบบ e-Magzine 1 ระบบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.จ�ิกซอว ์ชนิเนอรย์ ี(ประเทศไทย) 99,000.-  

68. ซอ่มเคร�ืองถา่ยเอกสารย�ีหอ้โคนกิา  ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.อนิเตอรฟ์ารล์สิท ์วศิวกร 13,867.20  

69. ตรายางจาํนวน 73 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 6,830.-  

70. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
ครภัุณฑ0์121/516/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรฯ์ 1,926.-  

71. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
ครภัุณฑ0์121/607/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรฯ์ 4,494.-  

72. ทาํสาํเนาเอกสารขนาด เอ 4  จาํนวน 110 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือนโอเอ ( 2001 ) 1,782.-  

73. ทาํสาํเนาเอกสารขนาด เอ 4  จาํนวน 150 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 36,000.-  

74. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
ครภัุณฑ0์121/684/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรฯ์ 14,659.-  

75. ตดิตั�งระบบสัญญาณคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบ
ไฟฟา้

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดเีอก็ซพ์ไีทยแลนด์ 29,414.30  

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กรกฎาคม 2554 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบ ลธ. 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิยก์รมสง่เสรมิการ
สง่ออก

 25,252.-   25,252.-  

2. จา้งเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารภารกจิกรมฯ    
ดา้นโลจสิตกิสผ์า่นส�ือนติยสาร Thailand
Economie&Business Review 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง ศนูยบ์รกิารวชิาการ
ม.หอการคา้ไทย

30,000.-  

 
 
 


