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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบ
ประมาณ

(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ี
คดัเลอืก

โดย
สงัเขป

1. จา้งตามโครงการจัดจา้งเอกชนบันทกึ
ขอ้มลูและจัดทาํเอกสารทะเบยีนธรุกจิ
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

3,400,000.- อเิลก็ทรอนกิส์1.บรษัิท แอล พ ีลายคาํ
จาํกัด/2,880,000.-
2.บรษัิท ซัมมทิ คอมพวิเตอร์
จาํกัด/3,199,998.-

บรษัิท แอล พ ีลายคาํ
จาํกัด/2,880,000.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่กรมฯ
กาํหนด
 

2. จา้งดาํเนนิกจิกรรม E-Commerce Clinic
for SMEs ตามโครงการสง่เสรมิการพัฒนา
ธรุกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์

2,000,000.- อเิลค็ทรอนกิส์1.บรษัิท หรอย อนิคอรป์อเรชั�น
จาํกัด/2,200,000.-

บรษัิท หรอย อนิคอรป์อเรชั�น
จาํกัด/2,000,000.-

คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และและ
สามารถ
ปรับ
ลดราคได้
ตามท�ี
กรมฯ
ตอ้งการ
 

3. จัดซ�ือพรอ้มตติั�งระบบนาํเสนอภาพและ
เสยีง (ระบบไอพที�ีว)ี จาํนวน 1 ระบบ

571,000.- สอบราคา 1.บรษัิท ซสิเทค ออดโิอ แอนดว์ชิว่ล
จาํกัด/551,371.-
2.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พ
รส/562,113.80.-
3.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ดพรไวด์
เอ.ว.ีแอล.ซสิเตม็ส/์600,591.-
4.บรษัิท ว.ีอ.ีพ.ีอคิวปิเมนท์
จาํกัด/602,196.-
5.บรษัิท กรนีเทค มเีดยี
จาํกัด/606,936.10
 

หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ทรบีวิด์
เอนเตอรไ์พรส/540,000.-

คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และและ
สามารถ
ปรับ
ลดราคได้
ตามท�ี
กรมฯ
ตอ้งการ

4. ขายเอกสารท�ีจะทาํลาย น�ําหนัก 15,000
(หน�ึงหม�ืนหา้พัน)กโิลกรัม

3.50.-ตอ่กก. ประกวดราคา 1.บรษัิท กระดาษหลวง จาํกัด/6.15
2.บรษัิท บรูพาอตุสาหกรรม จาํกัด/5.65

บรษัิท กระดาษหลวง
จาํกัด/6.15
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาสงู
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด
 

5. เคร�ืองพมิพส์าํเนาระบบดจิติอล จาํนวน 2
เคร�ือง

400,000.- สอบราคา 1.บรษัิท รโิก ้
(ประเทศไทย)จาํกัด/149,800.-
2.บรษัิท ดโูปร (ประเทศไทย)
จาํกัด/238,000.-

บรษัิท รโิก ้
(ประเทศไทย)จาํกัด/149,800.-

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และ
สามารถ
ปรับ
ลดราคได้
ตามท�ี
กรมฯ
ตอ้งการ
 

6. ซ�ือผา้มา่น (ไมร่วมราง)พรอ้มตดิตั�ง
ทดแทนของเดมิ

458,120.50.- สอบราคา 1.บรษัิท เดค อนิ คอน
จาํกัด/274,442.16.-
2.หจก.โชวว�ีส ์เฮา้ส/์274,455.-
3.บรษัิท ฮารด์ เวริค์ก�ิง เพอรซ์ัน
จาํกัด/344,005.-
4.รา้นดไีซนผ์า้มา่น/365,380.-
5.บรษัิท เอกราช เดคคอร์
จาํกัด/379,036.80
 

บรษัิท เดค อนิ คอน
จาํกัด/274,442.16.-
 

คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ตามท�ี
กรมฯ
กาํหนด

7. ซ�ือเกา้อ�ีประชมุ จาํนวน 119 ตัว 970,000.- สอบราคา 1.บจ. ศรเีจรญิ อนิเตอรเ์นชั�นแนล
/380,070.-
2.รา้น สยามพัฒนกจิ/589,138.79

1.รา้น
สยามพัฒนกจิ/589,138.79

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
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3.บจ.โปรเฟลก็ซ ์อนิเตอรเ์นชั�น
/797,390.75
 

ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่กรมฯ
กาํหนด

8. ซ�ือโตะ๊ประชมุผู้บรหิาร จาํนวน 1 ชดุ 974,000.- สอบราคา 1.บจ.ศรเีจรญิ
อนิเตอรเ์นชั�นแนล/629,300.-
2.บมจ.โมดอรน์ฟอรม์กรุ๊ป/843,947.52
3.บจ.โปรเฟลก็ซ์

อนิเตอรเ์นชั�นแนล/943,283.11
 

บมจ.โมดอรน์ฟอรม์
กรุ๊ป/750,000

คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และและ
สามารถ
ปรับ
ลดราคได้
ตามท�ี
กรมฯ
ตอ้งการ

9.
           

จา้งการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารการถา่ยโอน
ภารกจิงานจดทะเบยีนพาณชิยใ์หแ้ก่
เทศบาลและอบตทั�วประเทศ ผา่นส�ือ
ประชาสัมพันธ ์จาํนวน 4 รายการ

1,800,000.- สอบราคา
 

ส�ือโทรทศัน์
1.บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/620,000.-
2.บจ. มัลตมิเีดยี แอนด ์เอเจนซ�ี

/898,800.-
3.บรษัิท มเีดก็ซ ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล
จาํกัด/-
4.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยีโซน/-
 

บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/620,000.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด

ส�ือวทิยุ
1.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด
ไอเดยีโซน/500,000.-
2.บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/540,000.-
3.บรษัิท มเีดก็ซ ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล
จาํกัด/-
4.บรษัิท มัลตมิเีดยี แอนด ์เอเจนซ�ี

จาํกัด/-
 

หา้งหุ้นสว่นจาํกัด
ไอเดยีโซน/500,000

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด

ส�ือหนงัสอืพมิพ์
1.บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/228,000.-
2. บรษัิท มัลตมิเีดยี แอนด ์เอเจนซ�ี

จาํกัด/-
3.บรษัิท มเีดก็ซ ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล
จาํกัด/-
4.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยีโซน/-
 

บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/199,500.-
 

คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และและ
สามารถ
ปรับ
ลดราคได้
ตามท�ี
กรมฯ
ตอ้งการ

ส�ือส�ิงพมิพ ์(โปสเตอร)์
1.บจ. มเีดก็ซ ์อนิเตอรเ์นชั�นแนล
/177,500.-
2.บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/179,000.-
3.บรษัิท มัลตมิเีดยี แอนด ์เอเจนซ�ี

จาํกัด/179,225.-
4.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยีโซน
 

บรษัิท มเีดก็ซ์

อนิเตอรเ์นชั�นแนล
จาํกัด/177,500.-

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด

10. ซ�ือหมกึเคร�ืองคอมพวิเตอรแ์ละฟลิม์เคร�ือง
โทรสาร จาํนวน 25 รายการ

257,260.- สอบราคา 1.บรษัิท โฟนกิซ ์จาํกัด
2 หจก. อาทนิันท ์เทรด แอนด ์ซัพพลาย
3.บรษัิท ท.ีเอน็.แมค็เนท็ เซน็เตอร ์จาํกัด
4.บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จาํกัด
5.บรษัิท พ.ีเจน.(1999)จาํกัด
6.บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อชั�น
7.บรษัิท สหธรุกจิ จาํกัด

1.บรษัิท ท.ีเอน็.แมค็เนท็
เซน็เตอร ์จาํกัด/36,915.-
2.บรษัิท พ.ีเจน.
(1999)จาํกัด/61,097.-
3.บรษัิท สหธรุกจิ
จาํกัด/15,905.55.-
4.บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส
จาํกัด/69,772.56
5.บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อ
ชั�น/48,581.21
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด

11. ซ�ือหนา้โตะ๊ (TOP) อเนกประสงคพ์รอ้มตดิ
ตั�ง จาํนวน 113 แผน่

180,800.- สอบราคา 1.รา้นสยามพัฒนกจิ /130,696.22.-
2.บรษัิท ดเีฟอรน์เิมท จาํกัด /187,590.-
3.รา้นนานาเทรดด�ิง /214,300.-
4.บจ. ไทยพัฒนาครภัุณฑ ์จาํกัด
/232,872.66.-
5.บจ. บ.ีซ.ีเอฟ.แกรนดว์ู้ด
/238,888.20.-
6.บจ.ช.สนิทรัพย ์แอสโซ
ซแิอท/252,466.50.-
7.บรษัิท เดคอนิคอน จาํกัด /268,940.-

รา้นสยามพัฒนกจิ
/130,696.22.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
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 กาํหนด

12. จา้งทาํแผน่พับประชาสัมพันธก์ารถา่ยโอน
ภารกจิงานจดทะเบยีนพาณชิย์
 
 
 
 
 
 

200,000.-
 

สอบราคา
 

1.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยี สแคว
ร/์40,339.-
2.บจ.สหมติรพร�ินต�ิงแอนดพั์บลสิ
ช�ิง/41,600.-
3.หจก.เมนแิอค แอดเวอรไ์ทซ�ิง สตดูิ
โอ/44,200.-
4.บรษัิท คัลเลอรบ์อ๊กซ ์จาํกัด/45,500.-
5.บรษัิท สไตลค์รเีอทฟีเฮา้ส์

จาํกัด/52,162.50.-
6.บรษัิท เพจ เมคเกอร ์จาํกัด/53,300.-
7.บรษัิท อเีก�ิล เปเปอร ์จาํกัด/55,250.-
8.บรษัิท ไทภมู ิพับลชิช�ิง
จาํกัด/73,027.50
9.บรษัิท ออนปา้ จาํกัด/74,130.-
10.บจ.มเีดก็ซ์

อนิเตอรเ์นชั�นแนล/87,750.-
11.บรษัิท ไดเรค็ชั�น แพลน
จาํกัด/99,450.-
12.บรษัิท  ไอ.เจ.สยาม จาํกัด/173,875.
13.บจ.ยเูน�ียน อลุตรา้ไว
โอเรต็/490,000.-
 

หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยี สแคว
ร/์40,339.-

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ซ�ือพรอ้มตดิตั�ง อปุกรณภ์าพ อปุกรณเ์สยีง
และอปุกรณป์ระจาํหอ้งประชมุกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ จาํนวน 14 รายการ

870,000.- สอบราคา

1.หจก.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พ
รส/864,346.-
2.หจก.เอส.อาร.์เอน็.บวิด�ิง/895,055.-
3.หจก. โพรไวด ์เอ.ว.ีแอล.ซสิเตม็
ส/์910,869.60
4.บรษัิท ดมิเทค จาํกัด/940,209.-
 

หจก.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พ
รส/864,346.-

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด

14. ซ�ือเคร�ืองพมิพส์าํเนาระบบดจิติอล จาํนวน
2 เคร�ือง

400,000.- สอบราคา - - ยกเลกิ
เน�ืองจาก
เกดิ
ความคลาด
เคล�ือนใน
การกาํหนด
ขอบเขต
การจัดซ�ือ

15. ยกเลกิการสอบราคาจา้งเหมารถโดยสาร
ปรับอากาศ จาํนวน 12 คัน

240,000.- วธิพีเิศษ มผีู้เสนอราคารายเดยีวไมส่ามารถจา้ง
เหมาไดเ้พราะรายการท�ีจดทะเบยีนจาก
กรมขนสง่ฯทางบกระบจุาํนวนนั�งนอ้ยกวา่
50 ท�ีนั�งซ�ึงขัดแยง้กับขอบเขตการจา้งท�ี
ระบวุา้อยา่งนอ้ย 50 ท�ีนั�ง
 

- เกดิ
ความคลาด
เคล�ือนใน
การกาํหนด
ขอบเขต
การจา้ง
เหมารถ
เพราะไมม่ี
รถท�ีจด
ทะเบยีน
กับกรมขน
สง่ฯถงึ 50
ท�ีนั�ง

16. จา้งเหมาปพู�ืนไมล้ามเินตทดแทนพ�ืนเดมิ 895,510.20 สอบราคา 1.บจ.อัลฟ่า คารเ์ปท อนิ
ดัสทร�ี/528,299.66
2.บจ.เภาโรมัน/578,219.44
3.บจ.เดค อนิ คอน/629,117.-
4.หจก.เอส.อาร.์เอน็.บวิด�ิง/651,399.95
5.รา้นสยามพัฒนกจิ/759,307.74
6.บจ.ช.สนิทรัพย ์แอสโซ
ซเิอท/771,726.80
7.บจ.วฒุภัิทร คอนสตรัคชั�น/787,077.-
 

บจ.อัลฟ่า คารเ์ปท อนิ
ดัสทร�ี/528,299.66

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด

17. จา้งเอกชนดาํเนนิการจัดทาํหนังสอืรายงาน
ประจาํปกีรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ป ี2553
(Annual Report 2010)

250,000.- สอบราคา 1.หจก.ไอเดยี สแควร/์166,406.40.- 1.หจก.ไอเดยี สแคว
ร/์166,406.40.-

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด
 

18. จา้งเอกชนจัดงานมหกรรมธรุกจิ (DBD
EXPO 2010)

9,000,000.- อเิลก็ทรอนกิส์บจ.ท.ีซ.ีเอก็ซซ์บิชัิ�น
เซอรว์สิ/8,766,510.-

บจ.ท.ีซ.ีเอก็ซซ์บิชัิ�น
เซอรว์สิ/8,350,000

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น
ตรงตาม
TOR ท�ี
กรมฯ
กาํหนด
และเสนอ
ราคาต�ํา
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กวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด
 

 
19.

 
จา้งจัดงานมอบรางวัลเกยีรตยิศ
เคร�ืองหมายรับรองมาตรฐาน
คณุภาพแฟรนไชสธ์รุกจิคา้ปลกีใน
ระบบแฟรนไชส ์ประจาํป ี2553-2554 ภาย
ใตโ้ครงการสรา้งโอกาส (ครั�งท�ี 1)
 

 
1,800,000.-

 
สอบราคา

 
ไมม่ผีู้มาย�ืนซอง

 
-

 
ยกเลกิ

20. จา้งเหมาใหบ้รกิารรักษาความปลอดภัย
อาคารท�ีทาํการกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
จาํนวน  2  แหง่

600,000.- สอบราคา 1.บรษัิท เอส.พ.ีพ.ีเซฟต�ีการด์
จาํกัด/457,246.56
2.บรษัิท กรงุสยามกฎหมายและธรุกจิ
จาํกัด/494,600.16
3.บรษัิท เอส.พ.ีวาย.แมนเพาเวอร ์แอนด์
บสิสเินส จาํกัด/512,983.68
4.บรษัิท ทองแทง่ จาํกัด/575,952.00
 

บรษัิท เอส.พ.ีพ.ีเซฟต�ีการด์
จาํกัด/457,246.56

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

และ
มรีาคาต�ํา

สดุ
 

21. จา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารท�ีทาํการ
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  จาํนวน 5 แหง่

900,000.- สอบราคา 1.บรษัิท โปรแครส์เปเชยีลต�ี 
จาํกัด/662,208.-
2.บรษัิท ทองแทง่ จาํกัด/681,504.-
3.บรษัิท พเีออ ี(เทรดด�ิง)
จาํกัด/712,320.-
4.บรษัิท ทอ็พกรนีเนอรเ์ซอรว์สิ 
จาํกัด/780,672.-
 

บรษัิท โปรแคร ์สเปเชยีล
ต�ี/662,208.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

และ
มรีาคาต�ํา

สดุ
 

22. จา้งเหมาบาํรงุรักษาระบบคอมพวิเตอร์
Image  Processing

1,600,000.-
 

สอบราคา บรษัิท ซัมมทิ  คอมพวิเตอร ์
จาํกัด/1,926,000.-
 

บรษัิท ซัมมทิคอมพวิเตอร์
/1,600,000.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

23. การเชา่เคร�ืองถา่ยเอกสาร จาํนวน 2
รายการ รวม 41  เคร�ือง

1,950,000.- สอบราคา บรษัิท  กอ๊ปป�ีแมน เรนทอล 
จาํกัด/(ขาว,ดาํ) 0.38/แผน่
(ส)ี 7.00/แผน่

บรษัิท กอ๊ปป�ีแมน
เรนทอล
(ขาว,ดาํ) 0.38/แผน่
(ส)ี 7.00/แผน่
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

 

24. จา้งเหมาบาํรงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรล์กูขา่ย
พรอ้มอปุกรณอ์�ืน ๆ  ท�ีเก�ียวขอ้ง

1,140,000.-
 

สอบราคา 1.บรษัิท โอเพน่ เทคโนโลย�ี จาํกัด
(มหาชน)/ 839,000.-
2.บรษัิท เอสซทีซี ีจาํกัด/977,788.-
3.บรษัิท ซมิส ์คอมพวิเตอร ์
จาํกัด/999,000.-
4.บรษัิท ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ 
จาํกัด/1,498,000.-
 

บรษัิท โอเพน่ เทคโนโลย�ี
จาํกัด (มหาชน)
839,000.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

และ
มรีาคาต�ํา

สดุ
 

25. จา้งเหมาบาํรงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข
อปุกรณเ์ครอืขา่ยส�ือสารขอ้มลู
และอปุกรณต์อ่พว่ง

760,000.- สอบราคา บรษัิท ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ 
จาํกัด/750,000.-

บรษัิท ดเีอก็ซพ์ ี(ไทย
แลนด)์/750,000.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

26. จา้งเหมาบาํรงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server)
และอปุกรณต์อ่พว่ง

1,900,000.-
 

สอบราคา 1.บรษัิท โอเพน่ เทคโนโลย�ี จาํกัด
(มหาชน)/1,624,260.-
2.บรษัิท  ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ 
จาํกัด/1,850,030.-
 

บรษัิท โอเพน่ เทคโนโลย�ี
จาํกัด (มหาชน)
/1,624,260.-

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

27. การซ�ือน�ําด�ืม 270,000.- สอบราคา หา้งหุ้นสว่นสามัญ แอมเทคเสนา/19/ถัง หา้งหุ้นสว่นสามัญแอม
เทคเสนา/ 19/ถัง
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

 

28. จา้งเหมาบาํรงุรักษาเคร�ืองปรับอากาศ
จาํนวน 428  เคร�ือง

500,000.- สอบราคา 1.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด เคเอส แอร ์ซัพพลาย
แอนด ์เซอรว์สิ/173,566.84
2.บรษัิท  กลุเทค  จาํกัด/179,760.-
3.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด เอส.เจ.ดับบลวิ เอน
จเินยีร�ิง/205,440.-
4.บรษัิท ไชยเสนา จาํกัด/210,000.34
5.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด พ.ีด.ีเอน็ แอร ์แอนด์
เซอรว์สิ/230,811.84
6.บรษัิท แหลมทองแอร ์ซัพพลาย
จาํกัด/274,776.-
7.บรษัิท จเีควส เพาเวอร ์เซอรว์สิ
จาํกัด/299,000.-
8.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด แอล.คลู เอน็จเินยี
ร�ิง/308,108.64
9.บรษัิท  สตารล์�ิงค ์(ประเทศไทย)
จาํกัด/473,915.84
10.บรษัิท  วนิเทจ วศิกรรม  จาํกัด
(มหาชน)/ 686,940.-
 

บรษัิท กลุเทค จาํกัด/
179,760.-
 

มี
คณุสมบัติ
ครบถว้น

 

 
 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กนัยายน 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หนังสอื 24 รายการ
 

ขอ้ตกลงซ�ือ ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

13,943.10  

2. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 2,148.-  

3. หนังสอื 2 รายการ
 

ขอ้ตกลงซ�ือ ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

2,295.-  

4. เคร�ืองโทรศัพทไ์รส้าย 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 95,069.50  

5. ไฟฉกุเฉนิ Sunny 20 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เอส.อาร.์เอน็ บวิด�ิง 85,600.-  
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6. วัสดคุอมพวิเตอร ์13 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 31,484.75  

7. เคร�ืองPrinter 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 7,586.30  

8. ตู้เยน็ 1 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 9,990.-  

9. ถังดับเพลงิ 15 ปอนด ์40 ถัง  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 79,993.20  

10. หลอดไฟ 300 หลอด  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไทยเอน็เนอรย์�ีคอนเซอรเ์วชั�น 16,050.-  

11. กระดาษ 580 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.วชิรัตน ์กรป๊ 53,371.60  

12. เคร�ืองโทรสารและเคร�ืองโทรศัพท ์Panasonic 3
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 9,649.26  

13. เกา้อ�ีและท�ีวาง CPU 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โปรเฟลก็ อนิเตอรเ์นชั�นแนล 12,433.40  

14. วัสดคุอมพวิเตอร ์15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 22,149.-  

15. ชดุอปุกรณรั์บสัญญาณดาวเทยีม 1 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เอน็ทยี(ูประเทศไทย) 21,400.-  

16. วัสดสุาํนักงาน 31 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 36,703.75  

17. เคร�ืองฉดีน�ําแรงดันสงู,บันไดอลมูเินยีม,ปั�มลมไฟฟา้
และแมแ่รงยกรถ 4 รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา(1991) 35,984.10  

18. วัสดคุอมพวิเตอร ์5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 11,491.80  

19. วัสดสุาํนักงาน 13 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 11,510.-  

20. วัสดสุาํนักงาน 17 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 12,719.20  

21. ไสไ้กแ้ละสาย USB 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 856.-  

22. วัสดสุาํนักงาน 4รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 650.-  

23. วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 3,697.-  

24. วัสดสุาํนักงาน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 23,060.-  

25. วัสดคุอมพวิเตอร ์10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 15,568.50  

26. วัสดสุาํนักงาน 32 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 35,901.75  

27. เคร�ืองบันทกึดวีดี ีแฟลชสาํหรับกลอ้งและเลนส ์4
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พรส 99,938.-  

28. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 784.-  

29. เครอืงพมิพอ์งิคเ์จท็ Epson รุ่น T30 และชดุหมกึ 2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 7,383.-  

30. แบตเตอร�ี Notebook HP 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 2,675.-  

31. ท�ีวาง CPU  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โปรเฟลก็ อนิเตอรเ์นชั�นแนล 535.-  

32. เกา้อ�ีสาํนักงาน 8 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนวิสิ ออฟฟศิซัพพลาย 14,980.-  

33. เคร�ืองฉายภาพโปรเจคเตอร ์1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พรส 53,393.-  

34. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ท.ีเอน็.แมค็เนท็ เซน็เตอร์ 36,915.-  

35. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.พ.ีเจน (1999) 61,097.-  

36. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 15,905.55  

37. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 69,772.56  

38. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตมส ์คอรป์อเรชั�น 48,581.21  

39. กระดาษ 3060 รมี
 

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ

365,210.20  

40. Flash drive 16 GB. 2 อัน  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 4,654.50  

41. เคร�ืองฟอกอากาศ 3 เคร�ือง
 

ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.คณูลาภ ซัพพลาย แอนด์
เซอรว์สิ

96,000.-  

42. เคร�ืองพมิพร์ะบบเลเซอร ์ขาวดาํ-ส ี2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 98,119.-  

43. ผา้ใบไนลอ่นกันน�ํา 10 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 74,900.-  

44. แทน่แพลเลทพลาสตกิ 60 แทน่  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 83,845.20  

45. บาลาสตอ์เิลก็ทรอนกิส ์36 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.แอลทเีอน้ ไลทต์�ิงเซน็เตอร์ 6,163.20  

46. ตู้เยน็แบบ 2 ประต ู2 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 19,980.-  

47. เคร�ืองโทรสาร 4 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 17,976.-  

48. แกว้ 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โอเช�ียน 68,462.88  

49. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอรแ์ละฟลิม์เคร�ืองโทรสาร 11
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 157,747.59  

50. ทาํแฟม้ 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สหะไทยอดุม เอ.พี 76,500.-  

51. เชค็ระยะทาง 70,000 กม.  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. เอช ซ ีเอน็ 2,079.01  

52. ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดีไฟฟา้ ย�ีหอ้ IBM             
หมายเลขเคร�ือง 11-HP 923

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. เอเชยี ครภัุณฑ์ 5,938.50  

53. ทาํเหลก็ดัดพรอ้มลวดตาขา่ยปดิชอ่งแสง ชั�น6  16
ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 59,920.-  

54. ซอ่มวอลลเ์ปเปอร ์หอ้งประชมุใหญ ่หอ้งประชมุ 1
ชั�น7 และหอ้งประชมุ 3,4 ชั�น 11

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นดไีซนผ์า้มา่น 98,910.-  

55. ทาสทีางเดนิ ชั�น 6,7  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอส.อาร.์เอน็.บวิด�ิง 99,900.-  

56. ซอ่มชั�นเหลก็รางเล�ือน 4 แถว  ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ อรรถยกุติ 4,000.-  

57. ซอ่มรถยนต ์นง-3610 จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์ 12,140.-  

58. ซอ่มรถยนต ์นง-9346  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ นนทบรุี 1,697.39  

59. โฆษณาประชาสัมพันธ ์ในนติยาสาร MBA  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ส�ือดี 10,000.-  

60. โฆษณาประชาสัมพันธ ์ในหนังสอืพมิพ ์Transport
journal 1 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หนังสอืพมิพท์รานสปอรต์ 10,000.-  

61. โฆษณาประชาสัมพันธ ์ในหนังสอืพมิพส์ยามรัฐราย
วัน 1 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามรัฐ 10,000.-  

62. โฆษณาประชาสัมพันธ ์ในนติยาสารธรุกจิกา้วหนา้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แอดวานซแ์สตนดารด์ กรุ๊ป 10,000.-
 

 

63. ทาํ pop up ภาพพมิพ ์2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ซ์ 69015.-  

64. ซอ่มเปล�ียนบอลวาวทอ่เมนชาํรดุ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 10,700.-  

65. จัดพธิลีงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืกับสถาบันการ
ศกึษา เพ�ือพัฒนา DBD Academy

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โอเอซสี มเีดยี 97,905.-  

66. จัดทาํ Podium 2 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอส.อาร.์เอน็.บวิด�ิง 37,450.-  

67. จา้งทาํบรอ์ด และตดิตั�งกระดานกระจก แผน่ชาน
ออ้ยหุ้มกาํมะหย�ีสมีว่ง 1 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 19,260.-
 

 

68. พมิพห์นังสอืคู่มอื ปฎบัิตงิาน รา้นสดวกซ�ือ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โซดแิอค กราฟฟกิ โซลชัู�น 26,750.-  

69. จา้งทาํปา้ยประชาสัมพันธบ์รกิารการเร�ิมตน้ธรุกจิ ณ
จดุเดยีวกัน

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 50,000.-  

70. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํในงาน สัปดาหป์รกึษาธรุกจิ
ใน วันท�ี 23 ก.ย. 53

 ขอ้ตกลงจา้ง นายเวศน ์ธรรมะ 12,000.-  

71. ซอ่มรถยนต ์กธ-9066 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 4,830.-  
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72. ตดิตั�งกอ็กน�ําคอหงสอ์า่งลา้งจาน  ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ อรรถยกุติ 1,500.-  

73. ตรวจเชค็ซอ่มไมโครโฟนสาํหรับการประชมุ
3รายการ     

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พรส 59,310.10  

74. ตรายาง 26 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 2,440.-  

75. จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ จาํนวน 12 คัน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พรทพิย ์แทรเวล 210,000.-  

76. จา้งลา่ม ภาษาไทย-มาเลเซยี จาํนวน 4 คน ระหวา่ง
วันท�ี 22-26 ก.ย. 53

 ขอ้ตกลงจา้ง โรงเรยีนบา้นภาษา 75,000.-  

77. งานตกแตง่สถานท�ี  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอลลเิกนซ ์เวริด์ไวลด์ 99,800.-  

78. ทาํโตะ๊ประชมุเอนกประสงค ์2 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 81,320.-  

79. ทาํปา้ย indoor photo pp 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงตา๋องิคเ์จท็พรนิต�ิง 49,434.-  

80. งานพมิพ ์ไวนลิ Inkjet 80 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงตา๋องิคเ์จท็พรนิต�ิง 70,000.-  

81. ถา่ยเอกสาร 635 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 1,905.-  

82. ซอ่มแซมเคร�ืองจัดระบบควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอร ์เนชั�นแนล 9,501.60  

83. ทาํจานชามถว้ยกาแฟและอปุกรณรั์บประทานอาหาร  ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.รอยัล ปอรช์แลน 86,100.-  

84. ทาํโล ่ครสิตัล CK 503  9 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นบางกอกโทรฟ�ี 9,000.-  

85. ทาํกรอบรปู ขนาด เอ 4    50 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสหภาพเอก็เพรส 9,000.-  

86. ทาํกระถางเซรามกิส ์ขนาดกวา้ง 20 น�ิว   50 ใบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.รัตนโกสนิทร ์เซรามกิส์ 98,547.-  

87. ซอ่มเคร�ือง PRINT  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พลอ็ต แอนด ์ปร�ิน ซสิเตม็ส์

เวอรว์สิ
9,202.-  

88. งานขนยา้นเอกสารพรอ้มจัดเรยีงตามชั�นรางเล�ือน  ขอ้ตกลงจา้ง นายณธรัูช  เช�ือเพง็ 99,500.-  

89. ซอ่มเกา้อ�ีไมส้ัก เปล�ียนผา้เบาะหนังใหม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 4,280.-  

90. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/638/43  1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ-ีแอรเ์อน็จเินยีร�ิง 1,070.-  

91. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/393/43  6 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ-ีแอรเ์อน็จเินยีร�ิง 5,992.-  

92. ทาํฉากบังตา 2 ตัว  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 36,380.-  

93. ตรวจเชค็และซอ่มแซมระบบ สัญญาณทวีี  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 57,780.-  

94. ซอ่มแซมบานประตสูวงิ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 71904.-  

95. เกา้อ�ีทาํงาน 4 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.โมเดรน์ฟอรม์กรุ๊ป 90,393.60  

96. กลอ้งบันทกึภาพเคล�ือนไหวดจิติอล  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 67,495.60  

97. ตู้เยน็  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 64,135.80  

98. จอรับภาพแอลซดีทีวี ีขนาด 32 น�ิว 7 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พรส 99841.-  

99. โซฟา 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 99510.-  

100. Notebook 1  เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.กเูซฟิ-บซิ-เทค 95979.-  

 
 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กนัยายน 2553 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบโลโกฯ้และแบบ พศ.0401    2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย ์กรมสง่เสรมิ
การสง่ออก

40,9810.-  

 


