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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จัดซ�ือระบบรักษาความปลอดภัยทางเครอื
ขา่ยคอมพวิเตอร ์ดว้ยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนกิส์

 

3,500,000.- บาท อเิลก็ทรอนกิส์ 1. บจ.ซาปรูะ ซนิเนอรย์�ี
(ประเทศไทย) /
3,480,000.- บาท
2. บจ.สนิอาํพัน คอมพวิเตอร์
/ 3,487,000.- บาท
3. บจ.ไซเบอร ์คลับ
คอรป์อเรชั�น (1997) /
3,495,000.- บาท
 

บจ.ซาปรูะ ซนิเนอรย์�ี
(ประเทศไทย) /
3,470,000.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนด และ
สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ
 

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กมุภาพนัธ ์2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. โตะ๊คอมพวิเตอรแ์ละเกา้อ�ี จาํนวน 4
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 16,120.50  

2. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 5,344.65  

3. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 23 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 10,762.-  

4. กระดาษ จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ

19,140.-  

5. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 11 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 26,056.64  

6. กระดาษเคม-ีขาว จาํนวน 6 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนเนอรัล คอมพวิเตอร์ 6,420.-  

7. ตู้ทาํน�ําเยน็ จาํนวน 2 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 8,988.-  

8. ดอกสวา่นสาํหรับเจาะกระดาษรเูดยีว 1
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.หยดบญุชว่ย 30,816.-  

9. หมกึเคร�ืองโทรสาร จาํนวน 10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 55,992.03  

10. หมกึเคร�ืองโทรสาร จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 20,223.-  

11. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 3,490.-  

12. แบตเตอร�ีรถยนต ์นง-3610  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ. ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 2,350.-  

13. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 9,523.-  

14. เกา้อ�ีแถวหุ้มผา้ฝา้ยสมีว่ง 4 ท�ีนั�ง จาํนวน
15 แถว

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 74,632.50  

15. มา่นปรับแสงและสตกิเกอร ์จาํนวน 2
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 10,100.80  

16. ตู้เอกสาร 2 ล�ินชัก  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 3,424.-  

17. ซองขาว จาํนวน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 20,565.60  

18. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 16,721.96  

19. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอรแ์ละเคร�ืองโทรสาร
5 รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 27,711.93  

20. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 11
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 61,087.37  

21. กลอ่งกระดาษลกูฟกู จาํนวน 3,500 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ยไูนเตด็คอนเทนเนอร์ 98,306.25  
22. กลอ้งเวบแคมพรอ้มอปุกรณ ์จาํนวน 2

รายการ
 ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พ.ีอาร.์เทคโนโลยแีอนดแ์ค

ลเิบรชั�น
26,857.-  

23. หมกึ HP CB435A จาํนวน 50 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 93,143.50  
24. ถังดักไขมัน กอ๊กน�ํา พัดลมดดูอากาศ

พัดลมใหค้วามเยน็
 ขอ้ตกลงซ�ือ นายพสิันต ์  กติตนิันท์ 18,800.-  

25. โทรศัพท ์Panasonic จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 4,510.05  
26. รถเขน็ชั�นเดยีวพับได ้จาํนวน 1 คัน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เลท็สโ์กฟอรอ์ทิ 2,889.-  

27. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 18 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 28,168.82  
28. หมกึคอมพวิเตอร ์จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 48,227.04  
29. วัสดฯุประเภทผา้เทปและเทปใส จาํนวน

10 รายการ
 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 23,730.50  

30. หนังสอืพมิพเ์ดอืน มนีาคม 2553  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒณบ์รกิาร(2525) 25,901.-  
31. หมกึเคร�ืองโทรสาร จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 8,089.20  
32. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ ,8,089.-  
33. วัสดคุอมพวิเตอรแ์ละเคร�ืองเลน่ MP 4

จาํนวน 5 รายการ
 ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 12,326.40  

34. วัสดสุาํนักงานประเภทกระดาษโนต๊ จาํนวน
10 รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 10,961.-  
35. วัสดสุาํนักงานประเภทกระดาษโนต๊ จาํนวน

3 รายการ
 ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 5,591.82  

36. คา่วัสดอุปุกรณส์าํหรับงานชา่ง จาํนวน 13
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา(1991) 19,393.75  
37. ทาํปา้ยกัดกรดแสตนเลส  จาํนวน  2 

รายการ
 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นอักษรศลิป์โฆษณา 7,720.-  

38. จา้งทาํตรายาง  113  อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 10,920.-  

39. ซอ่มเปล�ียนกระเบ�ือง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 5,243.-  

40. จา้งทาํตรายาง   ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 330.-  

41. จา้งทาํตรายาง   ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 3,270.-  

42. จา้งทาํตรายาง  29  อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 2,940.-  

43. จา้งถา่ยเอกสาร  300  ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 9,825.-  

44. ซอ่มโตะ๊ทาํงาน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 535.-  
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45. ซอ่มเคร�ืองถา่ยเอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. เอฟ  เอม็  เอ  กรุ๊ป 6,856.56  

46. ซอ่มผนังหอ้งน�ํา  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 29,960.-  

47. ซอ่มแซมเคร�ืองโทรสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.รโิก ้ (ประเทศไทย) 5,421.07  

48. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 2,996.-  

49. จา้งทาํตรายาง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 5,150.-  

50. ซอ่มรถ  กม-2601  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท เอช ซ ี เอน็  จาํกัด 824.97  

51. ซอ่มเกา้อ�ีไมโ้บราณ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 856.-  

52. ซอ่มรถยนต ์นง-3616  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  โตโยตา้  นนทบรุ ี จาํกัด 3,228.40  

53. ซอ่มเปล�ียนอปุกรณห์อ้งน�ํา  จาํนวน  6 
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 13,268.-  

54. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 11,877.-  

55. ถา่ยเอกสารพรอ้มจัดชดุ  จาํนวน  2 
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 1,130.-  

56. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการธรุกจิใหม่  ขอ้ตกลงจา้ง นายเพ�ิมพันธ ์ เนยีวกลุ 7,200.-  

57. ปรับปรงุขายดึเคร�ืองแอล  ซ ี ดี  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ทรบีวิด ์ เอนเตอรไ์พรส 4,066.-  

58. ขายดึเคร�ืองผสมสัญญาณเสยีง ณ  หอ้ง
ประชมุใหญ่

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ทรบีวิด ์ เอนเตอรไ์พรส 1,891.-  

59. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 1,284.-  

60. ซอ่มรถยนต ์นง-5927  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการ เทรดด�ิง 3,280.62  

61. จา้งพมิพก์ระดาษปอนด ์80 แกรม จาํนวน
2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสมบรูณ ์ พริพลาดศิัย 65,000.-  

62. ซอ่มโตะ๊ทาํงาน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 13,000.50  

63. จา้งทาํปา้ยและสตกิเกอร์  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นอักษรศลิป์โฆษณา 15,910.-  

64. จา้งทาํปา้ยช�ือรองอธบิดี  ขอ้ตกลงจา้ง นายพสิันต ์ กติตนิันท์ 3,200.-  

65. จา้งทาํตรายาง  23  อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 4,820.-  

66. จา้งทาํตรายาง  9  อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 600.-  

67. จา้งทาํตรายาง  25  อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 2,500.-  

68. จา้งซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 2,140.-  

69. จา้งทาํตรายาง  7 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 520.-  

70. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/374/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 11,877.-  

71. พมิพห์นังสอืเสรมิสรา้งธรุกจิในการบรหิาร
จัดการ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 97,000.-  
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แบบ สขร.1  

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. แบบพมิพ ์ 2  รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย ์ กรมสง่เสรมิการ
สง่ออก

1,022,920.-  

 


