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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2553 เดอืน ธนัวาคม 2552 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งทาํวารสารกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 400,000.- บาท สอบราคา 1. หจก.บางกอกบลอ็ก /
233,290.- บาท
2. หจก.ไอเดยีสแควร ์/
274,760.- บาท
3. บจ.ยเูน�ียนอลุตรา้ไวโอเรต็
/ 354,000.- บาท
4. สาํนักขา่วพาณชิย ์กรมสง่
เสรมิการสง่ออก / 373,360.-
บาท
5. หจก.อดุมรัตนก์ารพมิพแ์ละ
ดไีซน ์/ 627,020.- บาท
 

หจก.บางกอกบลอ็ก /
233,290.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ต ร งตา ม  TOR ท�ี
กรมฯ  กาํหน ดแ ละ
เสนอราคาต�ําสดุ

2. จา้งดาํเนนิโครงการสรา้งความเช�ือมั�น และ
สรา้งผู้ประกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์

โดยใช ้Trustmark และตลาดกลาง DBD
mart.com

4,050,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.เทรคอน / 3,765,432.-
บาท
2. บจ.โพสซทิฟี อนิเตอร์
มารเ์กต็ต�ิง / 3,750,000.-
บาท

บจ.โพสซทิฟี อนิเตอร์
มารเ์กต็ต�ิง /
3,650,000.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ต ร งตา ม  TOR ท�ี
กรมฯ  กาํหน ดแ ละ
เสนอราคาต�ํากวา่วง
เงนินสามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ
 

3. จา้งคามโครงการถา่ยโอนงานบันทกึขอ้มลู
และจัดทาํเอกสารใหก้ับภาคเอกชนดว้ยวธิี
การทางอเิลก็ทรอนกิส ์(ประกวดราคาครั�งท�ี
2)

2,200,000.- บาท e-Auction 1. บจ.แอล พ ีลายคาํ /
1,888,888.- บาท
2. บจ.ซัมมทิ คอมพวิเตอร ์/
1,999,900.- บาท
3. บจ. แบรมเบ�ิลส์

(ประเทศไทย) / 2,199,979.-
บาท
 

บจ.แอล พ ีลายคาํ /
1,888,888.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ต ร งตา ม  TOR ท�ี
กรมฯ  กาํหน ดแ ละ
เสนอราคาต�ําสดุ

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน ธนัวาคม 2552 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 28,890.-  

2. วัสดคุอมพวิเตอร,์การด์รดีเดอรแ์ละHANDY
DRIVE จาํนวน 5 รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.ทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พรส 6,569.80  

3. วัสดใุนการตดิดวงไฟ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 8,528.97  

4. หมกึ HP LJ1006 CB435A จาํนวน 50 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 93,143.50  

5. หมกึ ดโูปร INK-514 จาํนวน 5 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ดโูปร(ประเทศไทย) 3,557.75  

6. กระดาษ จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เอ เอ เปเปอร ์แอนด ์สเตชั�นเนอ
ร�ี

52,858.-  

7. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 5,738.-  

8. ตู้ไมแ้ละตู้เหลก็ จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 7,024.55  

9. LEXMARK E360 จาํนวน 2 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 13,910.-  

10. เคร�ืองโทรศัพท ์จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 7,400.12  

11. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 49,667.26  

12. มู่ล�ีปรับแสง จาํนวน 4 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 15,943.-  

13. แผน่ฝา้อคลิคิผวิสม้  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 24,396.-  

14. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 22,810.-  

15. แผงกั�นจราจร จาํนวน 2 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 7,490.-  

16. หมกึเคร�ืองโทรสาร จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 30,417.96  

17. สตกิเกอรต์อ่เน�ือง จาํนวน 60,000 ดวง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนเนอรัลคอมพวิเตอร์ 12,198.-  

18. ทอ่น�ําท�ิงโถปัสสาวะ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 10,272.-  

19. กระดาษ จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ

49,020.-  

20. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 72 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หส.กรงุเทพวทิยา 47,078.72  

21. ตู้ทาํน�ําเยน็ จาํนวน 1 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 4,494.-  

22. กระเป๋าใสเ่อกสารหหู�ิว 1 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ หส.กรงุเทพวทิยา 3,905.50  

23. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หส.กรงุเทพวทิยา 11,288.50  

24. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 20,503.-  

25. ตู้,โตะ๊คอมพวิเตอร,์ฐานวางซพียี ูจาํนวน 4
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 12,593.90  

26. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 16 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 42,082.-  

27. หมกึ HP LJ C9351A จาํนวน 2 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 995.10.-  

28. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หส.กรงุเทพวทิยา 22,110.48  

29. ตู้เต�ียเกบ็เอกสารบานเล�ือน จาํนวน 2 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไทยพัฒนาครภัุณฑ์ 9,844.-  

30. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 27,270.-  

31. กระดาษถา่ยเอกสาร จาํนวน 50 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ท.ีแพค เปเปอร์ 4,440.50  

32. หลอดไฟ 32W จาํนวน 300 ช�ิน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไทยเอนเนอรย์�ีคอนเซอรเ์วชั�น 16,050.-  

33. กลอ่งกระดาษลกูฟกู จาํนวน 500 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 16,050.-  

34. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 19,075.-  

35. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 22,625.15  

36. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 14 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หส.กรงุเทพวทิยา 18,789.20  

37. ผงหมกึโคนกิา้ จาํนวน 5 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.อนิเตอรฟ์าอสีท ์วศิวการ 30,495.-  

38. เกา้อ�ีหุ้มหนังเทยีม จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 11,128.-  

39. หมกึคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 53,671.20  

40. พาทชัิ�น จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 99,841.70  

41. ปากกา จาํนวน 150 ดา้ม  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 450.-  

42. ซ�ือหนังสอืพมิพ ์เดอืน มกราคม 2553  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒณบ์รกิาร (2525) 25,562.-  

43. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 6,160.-  

44. เคร�ืองโทรศัพท ์และเคร�ืองโทรสาร จาํนวน 2
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 4,975.50  
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45. หมกึ HP C9730A จาํนวน 1 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 6,866.19  

46. พรมปพู�ืนดักฝุ่น 8835 ตร.ฟตุ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 22,302.-  

47. กระดาษพมิพภ์าพ Laser จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 3,798.50  

48. ทาสภีายในบรเิวณโถงลฟิทชั์�น 17  ขอ้ตกลงจา้ง นายแดนชัย  อ�ิมทองนชุ 30,713.60  

49. ทาสภีายในบรเิวณ ชั�น 3,2,1  ขอ้ตกลงจา้ง นายแดนชัย  อ�ิมทองนชุ 44,112.80  

50. จา้งเปล�ียนมู่ล�ี  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 4,173.-  

51. จา้งซักผา้มา่น  ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ทรบีวิด ์เอนเตอร์
ไพรส

19,795.-  

52. ยา้ยเคร�ืองฟอกอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่นคณูลาภซัพพลาย แอนด์
เซอรว์สิ

40,253.40  

53. จา้งทาํตรายาง 2 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 400.-  

54. จา้งทาํปา้ยช�ือตาํแหนง่อธบิดี  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นอักษรศลิป์โฆษณา 3,800.-  

55. ตดิตั�งระบบ LAN  จาํนวน 2 จดุ  ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่นจาํกัด พ.ีอาร.์เทคโนโลยี
แอนดแ์ครลเิบรชั�น

6,420.-  

56. ตดิตั�งระบบ LAN  จาํนวน 4 จดุ  ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่นจาํกัด พ.ีอาร.์เทคโนโลยี
แอนดแ์ครลเิบรชั�น

12,840.-  

57. จา้งทาํตรายาง 5 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 760.-  

58. จา้งตดิพัดลมดดูอากาศและซอ่มหนา้ตา่ง
บานเล�ือน

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 5,564.-  

59. ซอ่มกญุแจโตะ๊ทาํงาน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 267.50  

60. จา้งทาํตรายาง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 410.-  

61. จา้งทาํตรายาง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 210.-  

62. ถา่ยเอกสาร 150 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 2,587.50  

63. ถา่ยเอกสาร 100 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 8,450.-  

64. ถา่ยเอกสารพรอ้มจัดเลม่  25 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือน โอ.เอ. (2001) 1,750.-  

65. ซอ่มตู้ไมโ้บราณ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 2,140.-  

66. ซอ่มตู้เหลก็บานเล�ือน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 2,140.-  

67. ตรวจเชค็เคร�ืองนับธนบัตรและทาํความ
สะอาด

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  นกุ ิ เนท็เวริค์  จาํกัด 749.-  

68. ซอ่มเกา้อ�ีไมโ้บราณ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 856.-  

69. ซอ่มแซมตู้ไมเ้กบ็เอกสาร 3 ล�ินชัก  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 535.-  

70. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส.เจ. ดับบลวิเอนจเินยีร�ิง 19,046.-  

71. ยา้ยเคร�ืองจัดระบบควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 
จาํกัด

12,840.-  

72. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส.เจ. ดับบลวิเอนจเินยีร�ิง 1,284.-  

73. จา้งทาํตรายาง 16 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 1,380.-  

74. ทาํบัตรประจาํตัว 11 ใบ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  ทโีอ กราฟฟคิ  จาํกัด 1,035.76  

75. บาํรงุรักษาระบบฐานขอ้มลูการบรหิารจัดการ
งบประมาณ

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  ลอจคิ อนิเทลลเิจนส ์ จาํกัด 14,926.50  

76. จา้งยา้ยและตดิตั�งเคร�ืองฟอกอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่นคณูลาภซัพพลาย แอนด์
เซอรว์สิ

3,852.-  

77. จา้งทาํตรายาง 6 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 570.-  

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2553 ประจาํเดอืน  ธนัวาคม  2552   โดยวธิกีรณพีเิศษ

 
แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. เทยีนเฉลมิพระเกยีรติ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ภาคภมูวิงษ์ 270,950.-  

2. พมิพป์ระกาศเร�ืองขดีช�ือหา้งหุ้นสว่นและ
บรษัิทออกจากทะเบยีน  3785 ราย

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  หนังสอืพมิพแ์นวหนา้  จาํกัด 99,950.-  

 


