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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. ซ�ือหมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์ลกูดรัม
เคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร์

1,070,500.- สอบราคา 1.บจ.โฟนกิซ์

2.บจ.รโิก ้(ประเทศไทย)
3.บมจ.เมโทรซสิเตม็
คอรป์อเรชั�น
4.บจ.พ.ีเจน(1999)
5.บจ.สหธรุกจิ
6.บจ.ลกีา้ บสิสเินส

1.บจ.โฟนกิซ/์177,662.80
2.บจ.รโิก ้
(ประเทศไทย)/15,408.-
3.บมจ.เมโทรซสิเตม็
คอรป์อเรชั�น/209,056.60
4.บจ.พ.ีเจน(1999)/108,834.-
5.บจ.สหธรุกจิ/178,126.11
6.บจ.ลกีา้ บสิสิ

เนส/177,922.81
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น
ตามTORและเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี
ไดรั้บอนมุัติ

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน พฤษภาคม 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 13 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 5,703.50  

2. External Harddisk 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 4,400.-  

3. หลอดไฟ Halogen 12V 35w ซลิวาเนยีร์
และ  

ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 980.-  

4. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,475.-  

5. สายสัญญาณและอปุกรณส์ัญญาณ 5
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 2,572.24  

6. โตะ๊กลมเต�ีย 90*70 ขาสแตนเลส 16 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 59,920.-  

7. โตะ๊กลม 70*100 ขาสแตนเลส 14 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 56,924.-  

8. เกา้อ�ีเบาะหนังสขีาว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 98,440.-  

9. เกา้หนังพนักไมส้นี�ําตาล  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 81,662.40  

10. พัดลมตดิผนังพรอ้มตดิตั�ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 34,702.24  

11. มา่นมว่งระบบโซ ่แบบทบึแสง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 22,149.-  

12. โตะ๊เหล�ียม ขนาด 75*75*70  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 93,625.-  

13. มา่นมว่งโปรง่แสง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 94,160.-  

14. หมกึพมิพส์าํเนาสดีาํ-กระดาษไขแมพ่มิพ ์2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 8,988.-  

15. หมกึคอมพวิเตอร ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 50,932.-  

16. เกา้อ�ีพนักพงิ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 95,861.30  

17. สต�ิกเกอรต์ราชา้ง 5 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 6,925.-  

18. หมกึพมิพส์าํเนาสดีาํ-กระดาษไขแมพ่มิพ ์2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 8,988.-  

19. หมกึเคร�ืองถา่ยเอกสาร 3 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.อนิเตอร ์ฟาอสีท ์วศิวการ 18,297.-  

20. เคร�ืองบันทกึเสยีง Sony 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 9,980.-  

21. เคร�ืองโทรสารและเคร�ืองโทรศัพท ์2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 6,853.99  

22. มา่นมว้น 5 อัน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บวีดี ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 19,800.-  

23. ฟลิม์เคร�ืองโทรสาร Sharp รุ่น Fo-9CR 2
กลอ่ง  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 834.60  

24. กระดาษถา่ยเอกสาร 100 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.26 กรกฎาคม 9,202.-  

25. เกา้อ�ีผู้บรหิาร 1 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ออฟฟศิคลับ(ไทย) 4,990.-  

26. เคร�ืองโทรศัพท ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 31,140.-  

27. กระดาษบัตรควิ 15 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 2,808.75  

28. บอรด์เสยีบกระดาษโปสเตอร ์2 บอรด์  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 9,600.-  

29. สต�ิกเกอรต์อ่เน�ือง 25 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนเนอรัล คอมพวิเตอร์ 32,100.-  

30. วัสดอุปุกรณไ์ฟฟา้และอ�ืนๆ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 15,220.75  

31. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรล์กูดรั�ม
เคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละหมกึเคร�ือง
โทรสาร จาํนวน 11 รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น
 

209,056.60
 

 

32. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรล์กูดรั�ม

เคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละหมกึเคร�ือง
โทรสาร จาํนวน 13 รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ

 

บจ.สหธรุกจิ

 

178,126.11

 

 

33. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรล์กูดรั�ม
เคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละหมกึเคร�ือง
โทรสาร จาํนวน 22 รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.พ.ีเจน(1999)
 

108,834.-
 

 

34. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรล์กูดรั�ม
เคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละหมกึเคร�ือง
โทรสาร จาํนวน 1 รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บร.รโิก ้(ประเทศไทย)
 

15,408.-
 

 

35. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรล์กูดรั�ม
เคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละหมกึเคร�ือง
โทรสาร จาํนวน 7 รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.โฟนกิซ์

 
177,662.80

 
 

36. วัสดสุาํนักงาน 24 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 35,218.-  

37. วัสดสุาํนักงาน 17 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 22,848.-  

38. วัสดสุาํนักงาน 19 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 40,087.50  

39. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองรถยนต ์นง - 3549  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,123.50  

40. จา้งผลติแฟม้ใสเ่อกสาร 3,000 แฟม้  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. 9 พลัสแอด 39,322.50  

41. จา้งเหมาร�ือถอนขนยา้ยพัสดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีว.ีด.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 35,615.-  

42. จา้งเหมาซอ่มแซมหอ้งอาคารชั�น 6 ทาสทัีบ
ฝา้เพดาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีว.ีด.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 20,450.-  

43. จา้งเหมายา้ยเคร�ืองปรับอากาศ ตดิตอ่ระบบ
ดับเพลงิเดนิสายไฟฟา้ใตฝ้า้

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีว.ีด.ีววัิฒนากอ่สรา้ง 37,209.25  

44. จา้งใหค้าํปรกึษาฯ วท. 26 พ.ค. 54  ขอ้ตกลงจา้ง ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช�ือสกลุ 12,000.-  

45. จา้งใหค้าํปรกึษาฯ วท. 26 พ.ค. 54  ขอ้ตกลงจา้ง ดร.นเิวศน ์ ธรรมะ 12,000.-  

46. จา้งใหค้าํปรกึษาฯ วท. 10 พ.ค. 54  ขอ้ตกลงจา้ง ดร.วันทนา  ปทมุอนันต์ 12,000.-  

47. จา้งใหค้าํปรกึษาฯ ลท.24 พ.ค. 54  ขอ้ตกลงจา้ง นายอนวัช  เหลอืงพัทรเธวง 12,000.-  

48. จา้งใหค้าํปรกึษาฯ ลท.24 พ.ค. 54  ขอ้ตกลงจา้ง นายสรุพงษ ์ วงศพ์ลับ 12,000.-  

49. จา้งใหค้าํปรกึษาฯ วท. 10 พ.ค. 54  ขอ้ตกลงจา้ง นายกรษิฐ ์ ไขม่กุข์ 12,000.-  

50. แบตเตอร�ีรถยนต ์ขนาด NS 60 ย�ีหอ้ 3K
 กธ - 9033

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 2,249.-  

51. ซอ่มเคร�ืองกดบัตรควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอรเ์นชั�นแนล 1,605.-  

52. ยา้ยเคร�ืองกดบัตรควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอรเ์นชั�นแนล 5,350.-  

53. ซอ่มปร�ินเตอร์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หลอ็ต แอนด ์ปร�ิน 17,965.30  

54. ทาํตรายาง จาํนวน 95 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 7,580.-  
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54. ทาํตรายาง จาํนวน 95 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 7,580.-  

55. ซอ่มปร�ินเตอร์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หลอ็ต แอนด ์ปร�ิน 8,881.-  

56. งานกั�นผนังกันเสยีงบนฝา้หนา 10 มม.  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีว.ีด.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 9,844.-  

57. จัดพธิลีงนามขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืใน
การพัฒนาระบบ เช�ือมโยงการเร�ิมตน้ธรุกจิ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.คนีบชี 99,938.-  

58. จางออกแบบและจัดทาํอารต์เวริค์งาน
บรกิารกรมฯ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก. 9 พลัสแอด 10,000.-  

59. จา้งทาํเอกสารโครงการเร�ือง เสรมิสรา้ง
คณุภาพสาํนักงานบัญช ี2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 94,000.-  

60. จา้งเผยแพรก่ารใหบ้รกิารของกรมฯผา่นส�ือ
ประชาสัมพันธก์ลางแจง้ (Billboard) 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.มาสเตอร ์แอด (มหาชน) 100,000.-  

61. ซอ่มรถยนต ์นง - 3610  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 5,007.60  

62. เปล�ียนกญุแจประตกูระจกบานสวงิ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 2,247.-  

63. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 381  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 21,614.-  

64. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 371,363  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 24,289.-  

65. ตรายางจาํนวน 276 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์ 27,810.-  

66. ซอ่มแซมและบาํรงุรักษารถยนต ์นง - 8271  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์   

67. ซอ่มรถยนต ์นง - 3618  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 3,986.-  

68. ซอ่มรถยนต ์นง - 3610  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 11,450.-  

69. ซอ่มหอ้งน�ําชาย - หญงิ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนาฯ 37,022.-  

70. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข 579  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 7,490.-  

71. ทาํสาํเนาเอกสาร 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือน โอ.เอ. 1,582.32  

72.
ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/984/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 21,614.-  

73. เชค็ระยะไมล ์60,000 กม.  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 2,612.29  

74. ทาํสาํเนาเอกสาร 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือน โอ.เอ. 2,662.80  

75. พมิพป์กเอกสารสาํหรับจัดทาํเอกสารการ
ประชมุ 3 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 22,684.-  

76. จา้งทาํ Roll – up 6 ช�ิน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ฮปิโนชสิ 19,260.-  

77. ซอ่มเคร�ืองโทรสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริคื 1,337.50  

78. ซอ่ม Printer ซัมซงุ  ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.โอเพน่ เทคโนโลยี 4,119.50  

79. ซอ่มรถยนต ์กม.2601  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ฮอนดา้ 2,357.21  

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน พฤษภาคม 2554 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. ออกแบบบรกิารขอ้มลูธรุกจิ 150,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วกรมสง่เสรมิการสง่ออก    60,990.-  

 
 
 


