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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งเหมาใหบ้รกิารรักษาความปลอดภัย
อาคารท�ีทาํการกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
จาํนวน 2 แหง่

600,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.กรงุสยามกฎหมายและ
ธรุกจิ / 480,216.- บาท
2. บจ.ซเีคยีว สเปเชยีลการด์
กรุ๊ป (ประเทศไทย) /
504,000.- บาท
3. บจ.ย.ูเอส.เซฟต�ี การด์ /
512,059.20 บาท
4. บจ.ทองแทง่ / 527,592.-
บาท
 

บจ.กรงุสยามกฎหมาย
และธรุกจิ / 480,216.-
บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
และมรีาคาต�ําสดุ

2. จา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารท�ีทาํการกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ จาํนวน 5 แหง่

900,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.โปรแคร ์สเปเชยีลต�ี /
790,800.- บาท
2. บจ.พบีสียาม / 800,670.30
บาท
3. บจ.พเีออ ี(เทรดด�ิง) /
809,700.- บาท
4. บจ.นวิอนิเตอรเ์นชั�นแนลเยน
เนอรัล / 867,240.- บาท
5. บจ.ทองแทง่ / 875,880.-
บาท
6. บจ.เค.เอม็ อนิเตอรเ์ทค /
885,960.- บาท
7. บจ.เมโทรแอดมนิสิเทร
ทฟีอนิเตอรเ์นชั�นแนล /
911,640.- บาท
8. บจ.เอช ย ูบ ีอนิเตอร ์เซฟต�ี
การด์ / 1,320,000.- บาท
 

บจ.โปรแคร ์สเปเชยีลต�ี
/ 790,800.- บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
และมรีาคาต�ําสดุ

3. จา้งเหมาบาํรงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรล์กูขา่ยพรอ้มอปุกรณ์
อ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้ง

1,200,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ /
795,500.- บาท
2. บจ.คอมพวิเตอร ์แอนด์
เนท็เวทิ ์เทคนคิคอลล ์/
948,960.- บาท
3. หจก.สยาม
อนิเตอรเ์นชั�นแนล
แมชชนีเซอรว์สิ / 956,580.-
บาท
4. บจ.เอสซทีซี ี/ 999,690.-
บาท
5. บจ.คอมพวิเตอรย์เูน�ียน /
1,102,100.- บาท
6. บจ.วเูนน / 1,156,800.-
บาท
7. บจ.เกทซอฟท ์คอรป์อรเ์รชั�น
/ 1,540,800.- บาท
 

บจ.ดเีอก็ซพ์ ี(ไทย
แลนด)์ / 795,500.-
บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
และมรีาคาต�ําสดุ

4. จา้งเหมาบาํรงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข
อปุกรณเ์ครอืขา่ยส�ือสารขอ้มลูและอปุกรณ์
ตอ่พว่ง

700,000.- บาท สอบราคา บจ.ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ /
678,380.- บาท
 

บจ.ดเีอก็ซพ์ ี(ไทย
แลนด)์ / 678,380.-
บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบถว้น

5. จา้งเหมาบาํรงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server)
และอปุกรณต์อ่พว่ง

1,800,000.- บาท สอบราคา บจ.ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ /
1,737,680.- บาท
 

บจ.ดเีอก็ซพ์ ี(ไทย
แลนด)์ / 1,737,680.-
บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบถว้น

6. จา้งเหมาบาํรงุรักษาระบบคอมพวิเตอร์
Image Processing

1,600,000.- บาท สอบราคา บจ.ซัมมทิ คอมพวิเตอร ์/
1,600,000.- บาท

บจ.ซัมมทิ คอมพวิเตอร์
/ 1,600,000.- บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบถว้น

7. ซ�ือน�ําด�ืม 270,000.- บาท สอบราคา 1. หสม.แอมเทคเสนา / 19
บาท/ถัง
2. บจ.พรซีชัิ�นเพยีวรไิฟเออร ์/
22 บาท/ถัง
 

หสม.แอมเทคเสนา / 19
บาท/ถัง

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
และมรีาคาต�ําสดุ

8. เชา่เคร�ืองถา่ยเอกสาร จาํนวน 23 เคร�ือง 995,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.กอ็ปป�ีแมน เรนทอล /
0.34 บาท/แผน่
2. หจก.ไนซอ์นิเตอร ์ซัพพลาย
/ 0.37 บาท/แผน่
 

บจ.กอ็ปป�ีแมน เรนทอล
/ 0.34 บาท/แผน่

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
และมรีาคาต�ําสดุ

9. เชา่เคร�ืองถา่ยเอกสารสาํหรับการใชเ้ช�ือม
ตอ่กับระบบคอมพวิเตอร ์จาํนวน 9 เคร�ือง

990,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.เอส.ด.ีพ.ีเซลล ์แอนด์
เซอรว์สิ / 0.32บาท/แผน่
2. บจ.กอ็ปป�ีแมน เรนทอล /
0.34 บาท/แผน่
3. บจข.หา้งเทพนคร / 0.36
บาท/แผน่
 

บจ.เอส.ด.ีพ.ีเซลล์
แอนด ์เซอรว์สิ /
0.32บาท/แผน่

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
และมรีาคาต�ําสดุ

10. จา้งเหมาบาํรงุรักษาเคร�ืองปรับอากาศ
จาํนวน 428 เคร�ือง

500,000.- บาท สอบราคา 1. หจก. เอส.เจ. ดับบลวิ เอน
จเินยีร�ิง / 192,600.- บาท
2. บจ.ซ.ีแอค อนิดัสทรี
(ประเทศไทย) / 232,000.-
บาท
3. บจ.บางกอกซสิเตม็
ซัพพลาย / 342,400.- บาท
4. บจ.พ.ีพณิ ภัณ แอร ์แอนด์
เซอรว์สิ / 359,520.- บาท
5. บจ.โอโซน ซสีเตม็ /
427,144.- บาท

หจก. เอส.เจ. ดับบลวิ
เอนจเินยีร�ิง / 192,600.-
บาท

มคีณุสมบัตคิรบถว้น
และมรีาคาต�ําสดุ
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427,144.- บาท
6. บจ.ไชยเสนา / 439,641.60
บาท
7. บจ.เกษมมงคล 9999 /
549,552.- บาท
8. บจ.พรเีทค / 847,440.-
บาท
9. หจก.เคแอนดท์ ีมารเ์กต็ต�ิง /
1,190,696.- บาท
10. บจ.แอมบรอส เทคโนโลยี
/ 1,797,600.- บาท
 

11. ซ�ืออปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลู (Storage) 500,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.ไทยเทคโนโลย�ีและ
คอมพวิเตอร ์/ 498,000.- บาท
2. บจ.ดาตา้โกลบ / 535,000.-
บาท

บจ.ไทยเทคโนโลย�ีและ
คอมพวิเตอร ์/
498,000.- บาท

คณุสมบัตคิรบถว้น
ตรงตาม TOR ท�ี
กรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ
งบประมาณ
 

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน ตลุาคม 2552 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. แบตเตอร�ีรถยนต ์นง-3614  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไทยเจรญิรับเบอร์ 2,530.55.-  

2. ปากกา จาํนวน 150 ดา้ม
 

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 450.-  

3. แผน่กรองแสง LCD 3M จาํนวน 1 แผน่  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 4,173.-  

4. การบรกิารระบบวงจรส�ือสารความเรว็แบบ
FRAME RELAY  ณ  หอการคา้ไทย

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  กสท  โทรคมนาคม  จาํกัด 95,837.76 ยกเลกิ

5. ซอ่มแซมเคร�ืองโทรสาร  Cannon  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  นกุ ิ เนท็เวริค์  จาํกัด 2,033.-  

6. จา้งเหมากาํจัดปลวก มด  แมลงสาบ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท พ ี เอ  อ ีเทรดด�ิง  จาํกัด 25,000.-  

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

8. ซอ่มเคร�ืองเจาะกระดาษเขา้เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  นกุ ิ เนท็เวริค์  จาํกัด 856.-  

9. ซอ่มกญุแจโตะ๊ทาํงาน จาํนวน 3 ตัว  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 1,337.50  

10. ถา่ยเอกสารประกอบการอบรม  4  เร�ือง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ ศนูยถ์า่ยเอกสาร 4,060.-  

11. การบรกิารระบบวงจรส�ือสารความเรว็แบบ
FRAME RELAY  ณ  ศนูย ์OSOS  
อาคารจามจรุยีส์แควร์

 ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  กสท  โทรคมนาคม  จาํกัด 87,851.28  

12. ซอ่มแซมเคร�ืองจัดระบบควิ รุ่น NW-300P  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  ซันอนิเตอรเ์นชั�นแนล  จาํกัด 1,070.-  

 


