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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งตามโครงการพัฒนาศักยภาพธรุกจิ
โลจสิตกิสส์ู่ตลาดสากล กจิกรรมสง่เสรมิการ
ตลาดอเิลก็ทรอนกิสส์าํหรับธรุกจิโลจสิตกิส์

(สง่เสรมิการตลาดโลจสิตกิสก์ารคา้ตาม
นโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตกูารคา้)
(ครั�งท�ี 2)
 

1,100,000.- สอบราคา 1. บรษัิท แกรนท ์แพลนเนท็
เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกัด
/930,000 

บรษัิท แกรนท ์แพลน
เนท็เอน็เตอรไ์พรส์

จาํกัด/ 900,000 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตาม
ตามTOR ท�ีกรมฯ
กาํหนด และสามารถ
ปรับลดราคาได้

2 ซ�ือครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่ 4
รายการ(รายการท�ี 1 รถโดยสาร ขนาด 12
ท�ีนั�งจาํนวน 1 คัน (กรณมีผีู้ย�ืนเสนอเอกสาร
ประกวดราคารายเดยีว)

1,150,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท โตโยตา้นนทบรุี
ผู้จาํหนา่ยโตโยตา้ จาํกัด
/1,145,000.-
 

บรษัิท โตโยตา้นนทบรุี
ผู้จาํหนา่ยโตโยตา้
จาํกัด / 1,140,000.- 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
สามารถปรับลดราคา
ได้
 

3 จา้งดาํเนนิการบม่เพาะผู้ประกอบธรุกจิ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสด์า้นการทาํการตลาด
ออนไลน ์โครงการพัฒนาศักยภาพการธรุกจิ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์ภายใตค้า่ใชจ้า่ยใน
การพัฒนาผู้ประกอบและเตรยีมความพรอ้มสู่
อาเซยีน

 สอบราคา 1.บรษัิท ไชโย โฮสต�ิง จาํกัด /
1,100,000.-
2.บรษัิท อนิเวทฟี บสิซเินส
จาํกัด / 1,190,000.-

บรษัิท ไชโย โฮสต�ิง
จาํกัด / 1,100,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นTOR ท�ีกรมฯ
กาํหนด และเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี
ไดรั้บอนมุัติ
  

4 จา้งดาํเนนิการพัฒนาศักยภาพการบรหิาร
จัดการธรุกจิโลจสิตกิส ์โครงการพัฒนา
ธรุกจิโลจสิตกิสส์ู่ตลาดสากลป ี2554

3,400,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
จอมเกลา้ธนบรุ/ี3,390,000 

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยจีอมเกลา้
ธนบรุ ี/ 3,250,000 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
สามารถปรับลดราคา
ได้

5 จา้งดาํเนนิการพัฒนาผู้ประกอบการพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิสส์ู่ Trusmark โครงการพัฒนา
ศักยภาพ การทาํธรุกจิพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส ์ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการ
พัฒนาผู้ประกอบการและเตรยีมความพรอ้มสู่
ตลาดอาเซยีน

920,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท เสริช์เอน็จิ
นออ็ปทไิมเซชั�น จาํกัด /
920,000.-
2.บรษัิท อนิโเวทฟี บสิซเินส
จาํกัด / 1,100,000.- 

บรษัิท เสริช์เอน็จนิ
ออ็ปทไิมเซชั�น จาํกัด
/920,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นTOR ท�ีกรมฯ
กาํหนด และเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี
ไดรั้บอนมุัต ิ
 

6 จา้งดาํเนนิกจิกรรมปรับปรงุการใหบ้รกิารของ
เวบ็ไซตด์า้นการสง่เสรมิพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส ์โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทาํธรุกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์ภายใตค้า่ใช้

จา่ยในการพัฒนาผู้ประกอบและเตรยีมความ
พรอ้มสู่อาเซยีน

 สอบราคา 1.บรษัิท ไชโย โฮสต�ิง จาํกัด /
1,700,000.-
2.บรษัิท อนิโนเวทฟี บสิซเินส
จาํกัด / 1,790,000.- 

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

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นTOR ท�ีกรมฯ
กาํหนด และเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี
ไดรั้บอนมุัต ิ
 

7 การจัดซ�ือตามโครงการพัฒนาระบบการออก
หนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส์

ดว้ย
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

 อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท ทมีเวริค์ โซลชัู�น
จาํกัด / 97,687,000.-
2.บรษัิท โปรเทคนคิอล
อนิโฟเซอรว์สิ จาํกัด /
97,744,500.-
3.บรษัิท ดาตา้โกลบ จาํกัด /
97,790,000.-

บรษัิท ทมีเวริค์ โซลชัู�น
จาํกัด / 97,487,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ีกรคมฯ
ตอ้งการ

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มนีาคม 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 3,092.30  

2. กระดาษถา่ยเอกสาร 20 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัด 26 กรกฎาคม 1,733.40  

3. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 5,039.-  

4. หมกึเคร�ืองโทรสาร Ricoh fax film 1400L  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 15,408.-  

5. โตะ๊กลมขาพับไดแ้ละแผน่หมนุกระจกกลม 2
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 11,770.-  

6. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,116.-  

7. หมกึเคร�ืองโทรสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 19,206.50  

8. สายสัญญาณ RGB  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 27,690.60  

9. กระดาษปอนดแ์บบมว้น HP Heavyและ
ถา่นSONY

 ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัด พ.ีเอน็ ซัพพลาย 99 14,367.96  

10. ตู้ทาํน�ําเยน็ 1 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 4,815.-  

11. วัสดสุาํนักงาน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 630.-  

12. วัสดสุาํนักงาน 14 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 24,828.-  

13. เกา้อ�ีสาํนักงาน มทีา้วแขน หุ้มหนังสดีาํ
ชบุโครเม�ียม 19 ตัว

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 54,891.-  

14. วัสดสุาํนักงาน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 26,545.-  

15. วัสดคุอมพวิเตอร ์5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 5,551.25  

16. สายฉดีชาํระและหลอดไฟ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 25,800.-  

17. วัสดสุาํนักงาน 16 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 27,008.-  

18. แผน่ดวีดี ี1 หลอด  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 321.-  

19. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 20,400.-  

20. วัสดคุอมพวิเตอร ์8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดพ.ีเอน็.ซัพพลาย 99 17,174.57  

21. วัสดคุอมพวิเตอร ์7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 7,775.25  

22. วัสดคุอมพวิเตอร ์5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พ.ีอาร.์เทคโนโลยแีอนดแ์ค
ลเิบรชั�น

28,237.30  

23. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 6,285.-  

24. รถเขน็ชั�นเดยีวพับได ้รุ่น HB210  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เลท็สโ์กฟอรอ์ทิ 2,889.-  

25. Handy Drive 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 1,712.-  

26. วัสดคุอมพวิเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 5,878.-  

27. วัสดสุาํนักงาน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 33,630.-  

28. วัสดคุอมพวิเตอร ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 2,685.70  

29. เคร�ืองบันทกึเสยีงดจิติอล 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ 4,990.-  

30. หมกึสาํหรับเตมิย�ีหอ้ Comax 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ 1,819.-  

31. หมกึพมิพส์าํเนาสดีาํและกระดาษไขแมพ่มิพ์  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท รโิก(้ประเทศไทย) 9,523.-  

32. เกา้อ�ีสาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 56,496.-  

33. ทาํสาํเนาเอกสาร 94 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 3,478.-  

34. ซอ่มเปล�ียนกญุแจโตะ๊ทาํงาน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 2,407.50  

35. ร�ือขนยา้ยวัสดอุปุกรณท์�ีหมดอายกุารใชง้าน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 12,840.-  
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35. ร�ือขนยา้ยวัสดอุปุกรณท์�ีหมดอายกุารใชง้าน
จากชั�น6กรมไปโกดังเกบ็ของ
บางบัวทอง1งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 12,840.-  

36. จา้งผลติส�ือประชาสัมพันธป์า้ยผา้ใบ
(vinyi)การใหบ้รกิารกรม 80 ผนื

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ซ ีท ูวันไลปร�ิท์ 80,000.-  

37. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาดฯ จาํนวน 1 งาน วท. 9 ม.ีค.54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายธันวา มหทิรวิาณชิชา 12,000.-  

38. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาดฯ จาํนวน 1 งาน ลว. 9 ม.ีค.54

 ขอ้ตกลงจา้ง นางวันทนา ปทมุอนันต์ 12,000.-  

39. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิการ
ตลาดกลยทุธก์ารบรหิารจัดการเทคนคิการทาํ
ธรุกจิฯ วันท�ี 24 ม.ีค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร.อาทติยา ชตูระกลู 12,000.-  

40. ใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิฯ วัน
ท�ี 16 ม.ีค.54

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร.พัชราภรณ ์ จนีะวจิารณะ 12,000.-  

41. จา้งผลติเผยแพร ่(โปสเตอร)์บอรด์
ประชาสัมพันธแ์ละผา้คลมุโตะ๊ 3 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. พ ีอารวั์น เนท็เวริค์ 74,311.50  

42. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด วท. 16 ม.ีค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร.นเิวศ ธรรมะ 12,000.-  

43. เปล�ียนน�ํามันเคร�ือง นง-9345  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โตโยตา้นนทบรุี 1,859.66  

44. เปล�ียนน�ํามันเคร�ือง นง-9346  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โตโยตา้นนทบรุี 2,874.02  

45. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิการ
ตลาดการบรหิารการจัดการ วันท�ี 24 ม.ีค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นางแกว้กัญญา  ทรัพยท์วธีนกจิ 12,000.-  

46. แบบพมิพแ์ละแฟม้ 10 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สน.ขา่วพาณชิย ์กรมสง่เสรมิ 617,737.75
 

 

47. จัดทาํสาํเนาเอกสาร เอ 4 พรอ้มจัดชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง ธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 2,500.-  

48. ตรายาง จาํนวน 255 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 20,080.-  

49. ซอ่มลฟิทโ์ดยสาร สพข. 3  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โคเฟ่ (มหาชน) 2,482.40  

50. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข
0121/685/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. กลุเทค 535.-  

51. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/621/43,0121/623/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. กลุเทค 19,688.-  

52. คา่ผา้ปโูตะ๊ 31 ผนื  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. บางกอกซัพพลายสเ์ออรแ์อนดซ์ัน 1,326.80  

53. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข
0121/633/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. กลุเทค 1,819.-  

54. จา้งออกแบบพรอ้มผลติส�ือประชาสัมพันธ์
และปา้ยประชาสัมพันธ ์3 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจ. 9 – พลัส แอด 18,580.-  

55. ทาํสาํเนาเอกสาร 150 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 1,680.-  

56. จา้งทาํส�ือเผยแพร ่กระดาษDBD new 100รมี  ขอ้ตกลงจา้ง หจ. 9-พลัส 22,496.75  

57. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง นง- 3626  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเจรญิ 16,674.55  

58. ทาํเอกสารโครางการอบรมผู้ประกอบธรุกจิ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ   

59. เร�ืองเสรมิสรา้งธรุกจิใหโ้ตอยา่งมธีร
รมาภบิาล2,000 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 99,000.-  

60. เดนิสารอากาศทวี ี1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง นายภานพัุนธ ์ บญุประกอบ 4,000.-  

61. ยา้ยเอกสาร รัชดาภเิษก  ขอ้ตกลงจา้ง น.ส.สมพงษ ์ ตรคีงคา 17,935.-  

62. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง นง- 7230  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โตโยตา้ นนท์ 2,293.01  

63. เปล�ียนแบตเตอรร์�ี กน- 1675  ขอ้ตกลงจา้ง ต. โตเจรญิ 2,247.-  

64. งานซอ่มหอ้งน�ํา  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 42,800.-  

65. เปล�ียนลกูลอยถังเกบ็น�ําดาดฟา้ ชั�น 9  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 3,745.-  

66. จา้งพมิพแ์บบพมิพแ์ละแฟม้จาํนวน8 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิยก์รมสง่เสรมิการสง่
ออก

166,706-  

67. จา้งจัดงานพธิเีปดิสาํนักงานพัฒนาธรุกจิการ
คา้
สังกัดประจวบครีขีันธ ์สาขาหวัหนิ

 ขอ้ตกลงจา้ง
 

บจ. ไอเอซสี มเีดยี 225,000  

68. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด การเงนิ การบรหิารการจัด
การฯวท.21/4/53

 ขอ้ตกลงจา้ง นางวันทนา ปทมุอนันต์ 12,000  

69. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการตลาด การ
ออแบบและพัฒนาผลติภัณฑ ์ วท.28/4/54

 ขอ้ตกลงจา้ง นางสางขวัญหทัย  ตัณฑเ์กยรู 12,000  

70. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเงนิ การบัญช ีการ
ตลาด การบรหิารจัดการฯ วท.21/04/54

 ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวอาทติยา  ชตูระกลู 12,000  

71. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด การบรหิารจัดการ วท.7/4/54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสรุพงษ ์ วงศพ์ลับ 12,000  

72. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
กลยทุธก์ารตลาดสรา้งสรรคฯ์ 7/4/54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายนเิวศน ์ ธรรมะ 12,000  

73. กระถางเสรามกิสก์วา้ง 20 น�ิว สงู 16 น�ิว
50ใบ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. รัตนโกสนิทร ์เซรามกิค ์4 98,547  

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มนีาคม 2554 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งออกแบบและพมิพร์ายงานขอ้มลูการจดทะเบยีน
นติบิคุคล ประจาํปพี.ศ. 2553 1งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง หจ. 9-พลัส 169,980.20  

 


