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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งประชาสัมพันธเ์ผยแพรค่วามรู้ขอ้มลู
ขา่วสาร “โครงการประชาสัมพันธส์รา้งการ
รับรู้ เสรมิความเขา้ใจ เพ�ือพัฒนาธรุกจิการ
คา้ไทยใหม้คีวามยั�งยนื”
 

1,900,000.- บาท สอบราคา 1. หจก.ทร ีมเีดยี แอนดเ์อ
เจนซ�ี / 1,899,785.- บาท

หจก.ทร ีมเีดยี แอนดเ์อ
เจนซ�ี / 1,899,000.-
บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนด เสนอ
ราคา
ต�ํากวา่วงเงนิงบ
ประมาณ
 

2. จา้งเอกชนดาํเนนิการสรา้งความพรอ้มของ
ธรุกจิเขา้สู่ระบบแฟรนไชส ์ตามโครงการ
พัฒนาธรุกจิแฟรนไชสส์ู่มาตรฐานสากล

1,100,000.- บาท ประกวดราคา 1. มหาวทิยาลัยศรปีทมุ โดย
ศนูยว์จัิยพัฒนาคา้ปลกีและ
แฟรนไชสส์ากล /
1,200,000.- บาท

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ
โดยศนูยว์จัิยพัฒนาคา้
ปลกีและ
แฟรนไชสส์ากล /
1,100,000.- บาท

เน�ืองจากมผีู้เสนอ
ราคารายเดยีวมี
คณุสมบัตคิรบถว้น
ต ร ง ต า ม TOR ท�ี
ก ร ม ฯ กาํหนด ซ�ึงผู้
เสนอราคามี
ประสบการณ์
เช�ียวชาญในการ
ดาํเนนิงานกับกรมฯ
ในปที�ีผา่นมาและ
สามารถดาํเนนิการได้
เป็นอยา่งด ีหากไดรั้บ
การคัดเลอืกสามารถ
ดาํเนนิการไดอ้ยา่ง
ตอ่เน�ืองหากมกีาร
ยกเลกิและดาํเนนิการ
ใ ห ม ่อาจไมส่ามารถ
ดาํเนนิการไดทั้น
ปงีบประมาณ 2553
 

3. ซ�ือกระดาษ จาํนวน 4 รายการ 388,930.- บาท สอบราคา 1. บจ.โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ /
285,597.69 บาท
2. บจ.บรูพาอตุสาหกรรม /
301,792.43 บาท

บจ.โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ /
285,597.69 บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนด เสนอ
ราคา
ต�ํากวา่วงเงนิงบ
ประมาณ
 

 

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มกราคม 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. แผน่บันทกึขอ้มลู Profession for Data
จาํนวน 10 แผน่

 ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ซัมมทิ คอมพวิเตอร ์จาํกัด 49,755.-  

2. หมกึ ดโูปร Ink-514 จาํนวน 2 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ดโูปร (ประเทศไทย) จาํกัด 1,423.-  

3. พัดลมดดูอากาศพรอ้มตดิตั�ง  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 8,560.-  

4. หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 1,273.70  

5. พรมปพู�ืนดักฝุ่น จาํนวน 3 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.โชวว์�ี เฮา้ส์ 12,840.-  

6. ตู้และท�ีวาง CPU จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทไทยพัฒนาครภัุณฑ ์จาํกัด 27,295.70  

7. ปากกา จาํนวน 3000 ดา้ม  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 9,000.-  

8. พัดลมดดูอากาศ จาํนวน 1 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 4,815.-  

9. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 12,604.-  

10. แฟม้กระดมุขยายขา้ง A-154 จาํนวน 2000
แฟม้

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 16,000.-  

11. โตะ๊ทาํงาน จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทไทยพัฒนาครภัุณฑ ์จาํกัด 12,840.-  

12. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 2,341.-  

13. ยางรถยนต ์ทะเบยีน กน-1676  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ต.ไทยเจรญิรับเบอร ์จาํกัด 9,758.40  

14. วัสด,ุอปุกรณ์  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 7,040.60  

15. แกว้น�ํา จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,320.-  

16. เคร�ืองพมิพส์ขีาว-ดาํ Canon Pixma
จาํนวน 1 เคร�ือง

 ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทนกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 10,593.-  

17. เคร�ืองผสมเสยีง จาํนวน 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พ
รส

90,736.-  

18. ซองตราครฑุสนี�ําตาล จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ

9,651.40  

19. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 8,415.55  

20. กระดาษถา่ยเอกสาร จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทท.ีแพค เปเปอร ์จาํกัด 9,148.50  

21. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 17,007.65  

22. หมกึ Canon Ink จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 21,400.-  

23. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทดเีอก็ซพ์ ีจาํกัด 2,979.95  

24. หมกึเคร�ืองโทรสาร  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทนกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 7,425.80  

25. หนังสอืพมิพ ์เดอืน ก.พ.2553  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทรุ่งโรฒณบ์รกิาร(2525) จาํกัด 24,220.-  

26. หมกึคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 15,395.16  

27. ผงหมกึมนิอลตา้ 501 เอ จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท เอฟ เอม็ เอ จาํกัด 23,775.40  

28. หมกึสดีาํดโูปร 514 INK จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ดโูปร (ประเทศไทย) จาํกัด 15,536.40  

29. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 26 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 18,370.-  

30. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 13 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หส.กรงุเทพวทิยา 9,671.73  

31. เคร�ืองโทรศัพท ์จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทนกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 7,813.73  

32. หลอดสปอตไลท ์จาํนวน 36 ดวง  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 5,760.-  

33. ADAPTER NOTEBOOK HP 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 2,247.-  

34. ตรวจเชค็ชว่งลา่งรถยนต ์กน-1676  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  โตโยตา้นนทบรุ ี จาํกัด 406.60  
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35. พมิพห์นังสอืเสรมิสรา้งธรุกจิในการบรหิาร
จัดการ
ท�ีด ี จาํนวน  2,000  เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 97,000.-  

36. คา่ยา้ยระบบ LAN  ชั�น 10  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. พ.ีอาร.์เทคโนโลยแีอนดแ์ค
ลเิบรชั�น

7,543.50  

37. จา้งเหมาพมิพเ์อกสารและซดีรีอม เร�ือง
เกณฑค์ณุภาพและคู่มอืการประเมนิธรุกจิ 
จาํนวน  3 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  แฟรนเนก็ซ ์ จาํกัด 98,975.-  

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

39. ทาํเอกสารประกอบการสัมมนา  4  เร�ือง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 48,037.50  

40. ยา้ยเคร�ืองจัดระบบควิ  1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล  จาํกัด 4,815.-  

41. จา้งซอ่มฝา้เพดาน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 4,280.-  

42. พมิพแ์ผน่พับรับรองคณุภาพสาํนักงานบัญชี

จาํนวน 5,000  เลม่
 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 12,500.-  

43. ซอ่มหนา้ตา่ง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 2,140.-  

44. จา้งจัดสถานท�ีสัมมนา เร�ืองเสรมิสรา้งธรุกจิ
ในการบรหิารจัดการท�ีด ี9-14 ม.ค.53

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นภศูรัณยเ์คเทอร�ิง 15,000.-  

45. ถา่ยเอกสาร 420  ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นคณะบคุคลเพ�ือน  โอ.เอ. 6,300.-  

46. ทาํแผงไมบั้งขา้งโตะ๊  จาํนวน 18  แผง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 15,408.-  

47. จา้งทาํตรายาง  18 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 1,540.-  

48. ซอ่มเคร�ืองถา่ยเอกสารมนิอลตา้  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  เอฟ เอม็  เอ  กรุ๊ป  จาํกัด 6,326.91  

49. ซอ่มเคร�ืองโทรสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  รโิก ้ (ประเทศไทย)  จาํกัด 1,232.64  

50. จา้งออกแบบและพมิพแ์บบฟอรม์หนังสอื
รับรองคณุภาพสาํนักงานบัญช ี 200 ใบ

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  สนุทรฟลิม์  จาํกัด 16,050.-  

51. ซอ่มแซมโตะ๊ทาํงาน ชั�น 10  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 17,173.50  

52. ซอ่มรถโตโยตา้  กธ-9033  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 3,960.-  

53. จา้งถา่ยเอกสาร 2,000 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นคณะบคุคลเพ�ือน  โอ.เอ. 6,840.-  

54. ซอ่มรถโตโยตา้ นง-9345  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  โตโยตา้นนทบรุ ี จาํกัด 1,534.59  

55. จา้งทาํตรายาง  14 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 1,220.-  

56. ซอ่มเปล�ียนโชค๊อัพประตู  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 8,988.-  

57. จา้งเหมาใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการทาํ
ธรุกจิ

 ขอ้ตกลงจา้ง นายเพ�ิมพันธ ์  เนยีวกลุ 7,200.-  

58. จา้งเหมาใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการทาํ
ธรุกจิ

 ขอ้ตกลงจา้ง นายทรงเดช  ตันสรัุต 7,200.-  

59. จา้งทาสภีายใน ชั�น 3,4,10  ขอ้ตกลงจา้ง นายแดนชัย  อ�ิมทองนชุ 81,043.20  

60. เปล�ียนกญุแจโตะ๊ทาํงาน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 1,878.50  

61. ซอ่มรถยนต ์นง-3626  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 15,000.-  

62. ซอ่มรถยนต ์นง-3611  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 4,350.-  

63. ซอ่มรถยนต ์กธ-9066  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 650.-  

64. ซอ่มรถยนต ์นง-5926  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  สยามกลการเทรดด�ิง  จาํกัด 3,451.82  

65. ซอ่มเคร�ืองโทรสารแคนนอน  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  แคนนอน  มารเ์กต็ต�ิง  จาํกัด 1,677.76  

66. ซอ่มรถยนตฮ์อนดา้ กธ-9492  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 13,600.-  

67. Bener Siz 3.00 x 1.00  1  รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  กรนี ไลท ์แอน ์เอก็ซ�ิบชัิ�น 
จาํกัด

15,729.-  

68. ทาสนี�ํามันราวบันไดเหลก็บรเิวณ ชั�น 3  ขอ้ตกลงจา้ง นายแดนชัย  อ�ิมทองนชุ 22,400.-  

69. จา้งทาํตรายาง  88 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 9,280.-  

70. จา้งถา่ยเอกสารและเจาะเขา้แฟม้ 3
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นคณะบคุคลเพ�ือน  โอ.เอ. 5,9361.80  

71. ซอ่มรถยนต ์กธ-9065  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท ต ไทยเจรญิเซอรว์สิ  จาํกัด 7,564.90  

72. จา้งทาํปา้ย  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นอักษรศลิป์โฆษณา 7,570.-  

73. ถา่ยเอกสารจาํนวน 100 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 1,400.-  

 


