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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. ซ�ือโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐาน
ขอ้มลูทะเบยีนธรุกจิ

34,000,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท ไทยทรานสมชิชั�น
อนิดัสทรี
จาํกัด/33,990,000.-
2.บรษัิท ไซเบอร ์คลับ
คอรป์อเรชั�น (1997)
จาํกัด/33,960,000.-
3.ธรุกจิคา้รว่ม VT
CONSORTIUM โดยบรษัิท
เวอรช์วล เนต็เวริค์ จาํกัด และ
บรษัิท ไทยเทคโนโลย�ีและ
คอมพวิเตอร ์จาํกัด/ไมผ่า่น
คณุสมบัต ิเน�ืองจากผู้เสนอ
ราคาไมไ่ดเ้ป็นนติบิคุคลตาม
กฎหมาย
 

บรษัิท ไซเบอร ์คลับ
คอรป์อเรชั�น (1997)
จาํกัด/33,960,000.-
 

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TOR
ท�ีกรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

2. ยกเลกิการประกวดราคาจา้งเหมาดาํเนนิ
โครงการสง่เสรมิพัฒนาเอกลักษณธ์รุกจิ
อัญมณแีละเคร�ืองประดับไทยสู่สากล
ภายใตโ้ครงการเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ตามแผนปฏบัิตกิารไทยเขม้แขง็ 2555

28,000,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท ทรนิติ�ีพลัส จาํกัด
2.บรษัิท กู๊ดววิ
แอดเวอรไ์ทซ�ิง จาํกัด
3. บรษัิท พนีาดา้ จาํกัด
4.บรษัิท ดซีคีอนซัลแทนส์

แอนด ์มารเ์กต็ต�ิง คอมมนูิ
เคชั�นส ์จาํกัด
5.บรษัิท อนิเดก็ซ ์อเีวน้ท ์เอ
เจนซ�ี จาํกัด(มหาชน)
 

ไมผ่า่นการพจิารณาทั�ง 
5 ราย

ยกเลกิ เน�ืองจาก
ทั�ง 5 ราย เสนอราย
ละเอยีดไมค่รบถว้น
ตามรายละเอยีด
ขอบเขตของงาน

3. ประกวดราคาจาํหนา่ยเอกสารท�ีจะทาํลาย
น�ําหนักประมาณ 25,000 กโิลกรัม

4.05 บาท ตอ่
กโิลกรัม

ประกวดราคา 1.บรษัิท บรูพาอตุสาหกรรม
จาํกัด/3.50 บาท/กก.
2.บรษัิท กระดาษนครหลวง
จาํกัด/3.20 บาท/กก.

บรษัิท บรูพา
อตุสาหกรรม
จาํกัด/4.05 บาท/กก.

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดราคา
ท�ีตอ่รองเหมาะสม
และไมต่�ํากวา่ราคา
ประเมนิและตอ่รอง
ราคารับซ�ือไดเ้พ�ิม
ข�ึน
 

4. ซ�ือตามโครงการ Call Center ดว้ยวธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนกิส์

2,000,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท ซดีจี ีซสิเตม็ส์

จาํกัด/ ผา่นการพจิารณา
2.บรษัิท เอม็โอแคป็ จาํกัด/
ไมผ่า่นการพจิารณาเน�ืองจาก
ไมม่เีอกสารแสดงคณุสมบัติ
พรอ้มประวัต ิและ
ประสบการณข์องการทาํงาน
และผู้เช�ียวชาญ

- เพราะมผีู้ผา่นการ
พจิารณาเพยีง 1
ราย เพ�ือใหก้าร
ดาํเนนิงานมคีวาม
โปรง่ใส เกดิการ
แขง่ขันอยา่งเป็น
ธรรม และเปดิ
โอกาสใหแ้กผู่้
ประกอบการเขา้
เสนอราคามากราย
และใหก้รมฯได้
ประโยชนส์งูสดุ จงึมี
มตเิหน็ควรยกเลกิ
ครั�งน�ี
 

5. จา้งเอกชนดาํเนนิการโครงการเวทสีมคม
การคา้เขม้แขง็ ภายใตค้า่ใช ้จา่ยในการ
พัฒนาผู้ประกอบการและสง่เสรมิธรุกจิ
ครบวงจร

985,000.- สอบราคา 1.บรษัิท ธรรมดว้ยปัญญา
จาํกัด/997,000.-
2.บรษัิท ด-ิแอท็ โมสท์
พรเีวนเทชั�น จาํกัด/ไมผ่า่น
เน�ืองจากไมไ่ดส้ง่แบบบัญชี

รายช�ือกรรมการผู้จัดการ
 

บรษัิท ธรรมดว้ยปัญญา
จาํกัด /985,000

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯกาํหนดและ
สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ
กาํหนด

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มถินุายน 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. แบตเตอรร์�ี –นง-3618  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรัมเบอร์ 2,530.55  

2. วัสดคุอมพวิเตอร ์15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 30,061.65  

3. แทน่กดประเมนิความพอใจในการใชบ้รกิาร 1
เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ

บจ.พ ีแอนด ์พ ีอเิลก็ทรอนกิส์

เทคโนโลยี 68,480.-
 

4. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 3,486.-  

5. หนังสอืทฤษฎกีารบัญช ีเลม่ 1,2  2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รศ.ดร.ศศวิมิล มอีาํพล 27,370.-  

6. หนังสอืเจาะลกึหลักบัญช ีและกฎหมายภาษอีา
กรฯ 85 เลม่  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ธรรมนติเิพรส 16,660.-

 

7. วัสด ุ3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 1,710.-  

8. วัสด ุ8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 11,065.50  

9. วัสด ุ8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 5,557.-  

10. เคร�ืองโทรศัพท ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 3,353.38  

11. กระดาษ 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 39,940.-  

12. หมกึคอมพวิเตอร ์13 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 55,064.34  

13. วัสดสุาํนักงาน 19 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 4,084.-  

14. เคร�ืองโทรศัพท ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 8,738.09  

15. กระดาษ 12 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 1,128.-  

16. ปากกา 100 ดา้ม  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 300.-  

17. ปากกา 100 ดา้ม  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 290.-  

18. วัสด ุ10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 11,764.-  
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19. วัสด ุ26 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 23,283.-  

20. ตู้เหลก็เอนกประสงคแ์ละเกา้อ�ี 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 12,626.-  

21. ตู้ทาํน�ําเยน็ 2 ตู่  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 8,988.-  

22. วัสด ุ3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 6,570.-  

23. วัสด ุ7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 40,597.25  

24. หมกึคอมพวิเตอร ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 58,730.16  

25. กลอ้งดจิติอลและเคร�ืองปร�ินเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ทรบีวิดเ์อนเตอรไ์พรส์ 96,845.70  

26. หมกึดโูปร INK 514 10 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ดโูปร (ประเทศไทย) 7,115.50  

27. เกา้อ�ีรับรอง 55 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 98,868.-  

28. หลอดไฟฟา้พรอ้มบาลาสตอ์เิลก็ทรอนกิส ์36 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.แอล ท ีเอน็ ไลทต์�ิง เซน็เตอร์ 10,785.60  

29. สายรัดพลาสตกิ PP พรอ้มคา่ทาํบลอ็ก 50 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วรกลุชัย แพค็เกจซลี 24,610.-  

30. เคร�ืองโทรศัพท ์Panasonic 8 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 4,708.-  

31. หลอดไฟ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 10,486.-  

32. Handy drive 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 3,852.-  

33. กระดาษ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 83,440.-  

34. หนังสอืพมิพ ์เดอืน ก.ค. 53  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒณบ์รกิาร (2525) 25,229.-  

35. ตรวจเชค็ระยะทาง 30,000 กม.    /นง - 8271  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โตโยตา้นนทบรุี 1,859.66  

36. ทาํเอกสารขนาด  เอ 4  จาํนวน  35  ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 927.50  

37. พัฒนาระบบจัดเกบ็และเผยแพร ่ทาํวนิจิฉัยขอ้หา
เก�ียวกับช�ือเก�ียวกับ การจดทะเบยีนธรุกจิ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ซัมมทิ คอมพวิเตอร์ 100,000.-  

38. ทาํกระเป๋าผา้ดบิ  จาํนวน 350 ใบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. สปริทิ แบกส์ 41,195.-  

39. ทาํปกหนา้-หลังและใบคนื
เอกสาร                         การประชมุ 2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูาย เบส จาํกัด 37,878.-  

40. ทาํกระเป๋าผา้  600  สายหนังเทยีม  100 ใบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ท ีเอม็คอนเนค็ 10,700.-  

41. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
0121/609/43,0121/608/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 7,196.-  

42. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
0121/387/43,0121/398/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 6,313.-  

43. ทาํสมดุโนต๊ เอ 5  จาํนวน  700 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง นายเสถยีรพงษ ์ สวา่งสนิธ์ 71,400.-  

44. ปรับปรงุโปรแกรมรับงบการเงนิ  1 ระบบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ไบนาร ีลายน์ 20,000.-  

45. เดนิสายสัญญาณภาพและอปุกรณต์อ่พว่ง
ทวี ี          บรเิวณ ชั�น 3 และ 4   1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ท ีโอ กราฟฟกิ 10,678.60  

46. ซอ่มรถยนต ์กน-2044  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 4,210.-  

47. ซอ่มเคร�ืองพมิพส์าํเนาดจิติอล  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท ดโูปร (ประเทศไทย) จาํกัด 5,489.10  

48. ตรายาง จาํนวน 23 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายาง 2,020.15  

49. ทาํเอกสารประกอบการอบรม  จาํนวน 700 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 33,530.-  

50. ทาํเอกสารขนาด เอ 4   จาํนวน 7,600  แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นคณะบคุคลเพ�ือนโอ. เอ (2001) 3,800.-  

51. ทาํเอกสารประกอบการสัมมนา  จาํนวน 400 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 28,920.-  

52. เชค็ระยะทาง 5,000  กม.   / กธ-9492  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 909.50.-  

53. เอกสารประกอบคาํช�ีแจง ฯ  จาํนวน 60  เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นดกีอ๊ปป�ี แอนดแ์สตมป์ 1,020.-  

54. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองรถยนต ์กธ-9069
จาํนวน 5  รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 2,912.10  

55. ซอ่มรถยนต ์นง-3610 จาํนวน 18 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 16,301.-  

56. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
0121/745/43,0121/746/43,0121/751/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่นจาํกัด เอส เจ ดับบลวิ
เอนจเินยีร�ิง

9,844.-  

57. เปล�ียนรางประตหูอ้ง รองอธบิด ีกลุณ ีอศิดศิัย  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 4,601.-  

58. ซอ่มรถยนต ์นง-3611  จาํนวน 25 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 36,500.-  

59. ซอ่มรถยนต ์นง-5927   ขอ้ตกลงจา้ง บจ. สยามกลการ เทรดด�ิง 12,331.75  

60. ซอ่มรางน�ําฝนพรอ้มซอ่มฝา้  ขอ้ตกลงจา้ง หา้งหุ้นสว่นจาํกัด
ธนามนิทรก์อ่สรา้ง

3,959.-  

61. ตรวจเชค็ / ปรับตาํแหนง่จานดาวเทยีม  ขอ้ตกลงจา้ง นาย สันตภณ  ช�ืนจติร 1,000.-  

62. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
0121/587/43,0121/588/43,0121/589/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 16,906.-  

63. ทาํเอกสารประกอบการช�ีแจงงบประมาณ ฯ 100
เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นดกีอ๊ปป�ี แอนดแ์สตมป์ 2,900.-  

64. ทาํเอกสาร เอ 4 พรอ้มเขา้เลม่  60 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นคณะบคุคลเพ�ือนโอ. เอ (2001) 2,850.-  

65. ตรายาง จาํนวน 17 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางการพมิพ์ 1,400.-  

66. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
0121/695/43,012/696/43,0121/697/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ ี-แอร ์เอน็จเินยีร�ิง 22,042.-  

67. ซอ่มรถยนตน์สิสัน นง -3626 จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอกสยามธรุกจิ 2,050.-  

68. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง 5,000 กม.  /บธ-2567  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,278.65  

69. จา้งใหค้าํปรกึษา สัปดาหป์รกึษา
ธรุกจิ                     25 ม.ิย. 53   1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวขวัญหฤทัย ตัณทเ์กยรู 12,000.-  

70. ซอ่มแซมลกูลอยถังเกบ็น�ําภายนอก
อาคาร                    จาํนวน 4 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ  อรรถยกุติ 44,600.-  

71. ซอ่มรถยนต ์กธ -9066  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอกสยามธรุกจิ 11,980.-  

72. เปล�ียนกลอน และกญุแจ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 9,790.50  

73. ทาํเอกสารประกอบการสัมมนา 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 33,170.-  

74. ซอ่มรถยนต ์นง-3612  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช. ชา่งยนต์ 7,594.-  

75. เชค็ระยะทาง 20,000 กม.   /นง-9346  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โตโยตา้ นนทบรุ ีผู้จาํหนา่ย
โตโยตา้

1,859.66  

76. เปล�ียนโครง +ผวิ พารต์ชัิ�น  ขอ้ตกลงจา้ง นายเดน่  บญุศรี 24,000.-  

77. ซอ่มพมิพด์ดีไฟฟา้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โอลมิเปยี 6,157.-  

78. จา้งเหมาขนยา้ย รวมพาหนะ ครภัุณฑ ์5 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง นายทักษณิ ชอบเจรญิ 21,500.-  

79. ซอ่มเคร�ืองโทรสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. รโิก ้ (ประเทศไทย) 1,232.64  

80. ซอ่มเคร�ืองถา่ยเอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บมจ. อนิเตอร ์ฟารอ์สิท ์วศิวกร 38,253.57  

81. ซอ่มเคร�ืองปรับอาการ0121/ 622/43 จาํนวน
1รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส เจ ดับบลวิ เอนจเินยีร�ิง 1,498.-  

82. ซอ่มรถยนต ์นง-7230  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โตโยตา้ นนทบรุี 2,684.63  

 
 


