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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งดาํเนนิการพัฒนาธรุกจิสปาสู่เกณฑ์
คณุภาพธรุกจิและเตรยีมความพรอ้มสู่
ตลาดสากล

4,000,000.- บาท สอบราคา 1.บรษัิท ท�ีปรกึษาและพัฒนา
ธรุกจิ จาํกัด/998,310.- บาท
2.บรษัิท ไอซที ีดเีวลอ็ปเปอร์
(ประเทศไทย)
จาํกัด/845,300.- บาท
3.บรษัิท ลานนาไทย สปา
คอนเซบส ์จาํกัด/823,000.-
บาท
 

บรษัิท ลานนาไทย สปา
คอนเซบส์

จาํกัด/823,000.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบ ถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

2. จา้งเหมาบันทกึขอ้มลูผู้ถอืครองหุ้น ของ
บรษัิทจาํกัด ปงีบประมาณ 2553

600,000.- บาท สอบราคา 1.บรษัิท บซิเินส ออนไลน์
จาํกัด/ 388,500.- บาท
2.บรษัิท แอล พ ีลายคาํ
จาํกัด/ 421,800.- บาท
3.บรษัิท เมอรค์วิร ีดาตา้
จาํกัด/ 771,450.- บาท
4.บรษัิท ดาตา้โปร บวิสเินส
จาํกัด/ 1,023,050.- บาท
 

บรษัิท บซิเินส
ออนไลน ์จาํกัด/
388,500.- บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ
กรมฯอนมุัติ

3. จา้งประชาสัมพันธเ์ผยแพรค่วามรู้ขอ้มลู
ขา่วสาร “โครงการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่
ความรู้ ความเขา้ใจ เพ�ือสง่เสรมิและ
พัฒนาธรุกจิการคา้ไทยใหม้คีวามเขม้แขง็
และยั�งยนื”

1,000,000.- บาท สอบราคา 1.บรษัิท  ไวท ์วสิดอบ จาํกัด/
347,500.- บาท
2.บรษัิท ซ.ีเอ.อนิโฟ มเีดยี
จาํกัด/ 492,000.- บาท
3.บรษัิท มัลต ิมเีดยี แอนด ์เอ
เจนซ�ี จาํกัด/ 998,096.- บาท
4.บรษัิท 88 พลัส
แอด็เวอไทซ�ิง เอเยนซ�ี

จาํกัด/1,465,900.- บาท
5.บรษัิท วนิ-วนิ คอรป์อเรท
จาํกัด/ 1,848,960.- บาท
 

บรษัิท  ไวท ์วสิดอบ
จาํกัด/ 347,500.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ
กรมฯ อนมุัติ

4. จา้งพัฒนาระบบตลาดกลางพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส ์: DBDmart.com ตาม
โครงการสง่เสรมิการพัฒนาธรุกจิ
พาณชิยอ์เิลก็รอนกิส ์ครั�งท�ี 2

1,000,000.- บาท สอบราคา 1.บรษัิท เทรคอน (เวบ็ไซต)์
จาํกัด/600,000.- บาท
2.บรษัิท ไชโย โฮสต�ิง จาํกัด/
690,000.- บาท
3.บรษัิท ตลาด โซลชัู�น
จาํกัด/ 980,000.- บาท

บรษัิท ไชโย โฮสต�ิง
จาํกัด / 690,000.-
บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เป็นผู้ใหบ้รกิารเชา่
พ�ืนท�ีเคร�ืองแมข่าย
จรงิและเสนอราคา
ต�ํากวา่วง
เงนิกรมฯ อนมุัติ
 

5. จา้งเหมาจัดเกบ็ขอ้มลูเอกสารงบการเงนิ
เขา้ระบบคอมพวิเตอร ์ปงีบประมาณ 2553

1,800,000.- บาท สอบราคา 1.บรษัิท แอล พ ีลายคาํ
จาํกัด/ 1,800,000.- บาท
2.บรษัิท ซัมมทิ คอมพวิเตอร์
จาํกัด/ 1,527,960.- บาท

บรษัิท ซัมมทิ
คอมพวิเตอร ์จาํกัด/
1,527,960.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ
กรมฯอนมุัติ
 

6. จา้งเหมาเอกชนดาํเนนิโครงการสง่เสรมิ
พัฒนาเอกลักษณธ์รุกจิอัญมณแีละเคร�ือง
ประดับไทยสู่สากล ภายใตโ้ครงการ
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ตามแผนปฏบัิตกิาร
ไทยเขม้แขง็ ดว้ยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนกิส์

28,000,000.- บาท อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท พนีาดา้ จาํกัด
2.บรษัิท กู๊ดววิ
แอดเวอรไ์ทซ�ิง จาํกัด/ไมผ่า่น
การตรวจสอบฯซ�ึงรายละเอยีด
ท�ีเสนอมาไมถ่กูตอ้งครบถว้น
 

ยกเลกิ ตามระเบยีนสาํนักนา
ยกฯและมตคิณะ
รัฐมนตรกีาํหนดวา่
กรณกีารคัดเลอืก
เบ�ืองตน้มผีู้ผา่น
คณุสมบัตริายเดยีว
หรอืมผีู้เสนอราคา
เพยีงรายเดยีวให ้
ยกเลกิการดาํเนนิ
การแลว้เร�ิมดาํเนนิ
 

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน พฤษภาคม 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1  

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

 
1. พัดลมดดูอากาศ 8 น�ิว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 2,097.20   
2. หมกึคอม XEROX PHASER จาํนวน 4 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 13,661.76   
3. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 8,374.-   
4. เคร�ืองโทรสาร Panasonic จาํนวน 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทนกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 4,494.-   
5. ตู้เอกสารบานเล�ือน จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 26,964.-   
6. แบตเตอร�ี 1 ลกู กธ-9069  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ต.ไทยเจรญิรับเบอร ์จาํกัด 2,350.-   
7. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 9,753.05   
8. หมกึเคร�ืองโทรสาร จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 3,327.70   

9. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 39 รายกร  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 55,715.-   
10. กระดาษ จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท วศิรตุสนิ จาํกัด 6,410.-   
11. กระดาษถา่ยเอกสาร จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ 54,810.-  
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บางปะอนิ  
12. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 54 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท วศิรตุสนิ จาํกัด 3,4825.75   
13. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท วศิรตุสนิ จาํกัด 3,162.-   
14. กระดาษ จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท เอ เอ เปเปอร ์แอนด ์สเตชั�

นเนอร�ี จาํกัด
23,219.-   

15. วัสดคุอมพวิเตอรแ์ละเคร�ืองเลน่ MP4 จาํนวน 8
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 23,925.20   
16. แบตเตอร�ี รถยนต ์นง-3612  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ต.ไทยเจรญิรับเบอร ์จาํกัด 2,530.55   
17. วัสดไุฟฟา้ จาํนวน9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.แอล ท ีเอน็ ไลทต์�ิง เซนเตอร์ 53,693.67   
18. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท วศิรตุสนิ จาํกัด 2,634.-   
19. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 6,016.-   
20. หมกึคอมและหมกึแฟ็กซ ์จาํนวน 10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 62,390.63   
21. สายไฟ 420 เมตร ผา้พลาสตกิใส 7 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทนวิสยามพัฒนา (1991) จาํกัด 30,709.-   
22. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 24,081.-   
23. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 7,040.-   
24. หมกึ HP CB435A จาํนวน 580 ตลับ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 93,143.50   
25. HANDY DRIVE จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 4,740.10   
26. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 5,451.50   
27. แบตเตอร�ี N5100 3K จาํนวน 1 ลกู  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ต.ไทยเจรญิรับเบอร ์จาํกัด 2,530.55   
28. หนังสอืพมิพ ์เดอืนมถินุายน  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท รุ่งโรฒณบ์รกิาร (2525) 25,924.-   
29. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,860.-   
30. ตรายาง 49 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 3810.-   
31. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/843/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส เจ ดับบลวิ 1489.-   
32. พมิพแ์บบโลโก ้ฯ 500,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย์ 262,150.-   
33. เชค็ระยะ 30,000 กม-นง-8660  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีจาํกัด 2,086.13.-   

 34. ซอ่มรถยนตฮ์อนดา้ กธ-9033  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอกสยามธรุกจิ จาํกัด 6,610.-  

 35. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/584/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ-ีแคร ์เอน็จเินยีร�ิง จาํกัด 11,556.-  

 36. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/402/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ-ีแคร ์เอน็จเินยีร�ิง จาํกัด 8,774.-  

 37. สต�ิกเกอรต์อ่เน�ือง 22 กลอ่ง  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท เจนเนอรัล คอมพวิเตอร ์จาํกัด 16242.60.-  

 38.  จา้งทาํเอกสารประกอบคาํบรรยาย 350 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 8,875.-  

 39. ทาํแฟม้ 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท สหะไทยอดุม เอ พ ีจาํกัด 76,500.-  

 40. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ไอ ซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 1,926.-  

 41. งานกั�นผนัง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 25,680.-  

 42. จา้งประชาสัมพันธโ์ครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท แกรนด ์แพลนเนท็  เอน็เตอร์
ไพรส์

29,000.-  

 43. ทาํแผนผังรับรองคณุภาพสาํนักงานบัญชี  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. 9 พลัสแอด จาํกัก 13,375.-  

 44. ทาํเอกสารรับรองคณุภาพ สาํนักงานบัญช ี200
แผน่

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก. 9 พลัสแอด จาํกัด 8,560.-  

 45. ทาํแผน่พับ ขนาด เอ 4   5,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท เพจเมคเกอร ์จาํกัด 13,000.-  

 46. ทาํปา้ยประชาสัมพันธ ์เคร�ืองหมายรับรอง
คณุภาพ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก. 9 พลัสแอด จาํกัด 5,885.-  

 47. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศรถยนต ์โตโยตา้  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.พระนครแอร์ 2,675.-  

 48. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ รัชดาภเิษก 8 เคร�ือง  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท เอส เจ ดับบลวิ 25,145.-  

 49. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองรถยนต ์นง-3612  ขอ้ตกลงจา้ง ต. ไทยเจรญิเซอรว์สี 1,123.50  

 50. ลงประกาศจะขดีช�ือหา้งหุ้นสว่นออกจาก
ทะเบยีน

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท ส�ือโฆษณา จาํกัด 11,700.-  

 51. จา้งใหค้าํปรกึษา “สัปดาหป์รกึษาธรุกจิ”
ลว.25/5/53

 ขอ้ตกลงจา้ง นาย ทราเดช ตันสรัุต 12,000.-  

 52. ซอ่มรถเขน็เอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นเจรญิพาณชิย์ 720.-  

 53. จา้งออกแบบและผลติโพเดยีม 2. จา้งออกแบบ
ปรับปรงุผนัง 2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท ชลิล�ีเพสท์ 98,975.-  

 54. ตรายาง 74 เสน้  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 990.-  

 55. จา้งใหค้าํปรกึษา“สัปดาหป์รกึษาธรุกจิ”
ลว.26/5/53

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสรุพงษ ์วงพลับ 12,000.-  

 56. ยา้ย/ตดิตัวเคร�ืองกดบัตรควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท ซัน อนีเตอเนชั�นแนล 10,000.-  

57. ซอ่มประตกูระจก จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 11,770.-  
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 58. ปรับปรงุระบบไฟฟา้ สจ 4  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ 14,739.25  

 59. เปล�ียนสวงิ จาํนวน 2  รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท บางกอก ฮติาช ิเอลลเิวเตอร์
เซอรว์สิ จาํกัด

87,329.97  

 60. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/561/43  ขอ้ตกลงจา้ง ทสม. ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 2,354.-  
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แบบ สขร.1  

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบ หบ.002 2,500 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย ์กรมสง่เสรมิการสง่
ออก

8,025.-  

 


