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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน ตุลาคม 2555

1 จ้างบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 1,700,00 สอบราคา 1.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์/ 1.บจ ซัมมิท คอมพิวเตอร์ เสนอราคาเหมาะสม

Image Processing 1,979,500 / 1,650,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,300,000 อิเล็กทรอ 1.บจ.โอจีเอ ซีนคอม/4,290,000 บมจ.โอเพ่น เทคโนโลย/ี เสนอราคาเหมาะสม

แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง นิกส์ 2.บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี/ 4,269,300 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

4,280,000

3 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,420,000 สอบราคา 1.บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี/ บมจ.โอเพ่น เทคโนโลย/ี เสนอราคาเหมาะสม

ลูกข่ายและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1,296,000 1,272,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

4 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบเครือข่าย 1,800,000 สอบราคา 1..บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี/ บมจ.โอเพ่น เทคโนโลย/ี เสนอราคาเหมาะสม

และอุปกรณ์ 1,790,000 1,680,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

5 จ้างการบํารุงรักษาระบบการวิเคราะห์ 230,000.00 สอบราคา 1.บจ.เฟิร์สบิซโซลูชั่น/229,920 1.บจ.เฟิร์สบิซโซลูชั่น/229,920 เสนอราคาเหมาะสม

ข้อมูลสถิติ (Cognos) 2.บจ.ซันซันซอฟท์/300,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

6 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร 800,000.00 สอบราคา 1.บจ.ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด/720,000 บจ.ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด/ เสนอราคาเหมาะสม

ที่ทําการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 2.บจ.ยู.เอส.เซฟตี้การ์ด/770,400 720,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเขต 3 3.บจ กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ/840,000

4.บจ.เอ็น ที พี ซีเคียวริตี้ อินเตอร์กรุ๊ป

/847,440

5.บจ.เอส.พี.พี..เซฟตี้การ์ด/860,850

7 จ้างเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 500,000.00 สอบราคา 1.บจ.กุลเทค/153,170.50 บจ.กุลเทค/153,170.50 เสนอราคาเหมาะสม

จํานวน 409 เครื่อง 2.บจ.เอเจ ออโต้ แอสเสท /650,667 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3.หจก.แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง/1,260,374.40

4.หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง/161,964

5.บจ.ไชยเสนา/435,805.86

6.บจ.แอมบรอส เทคโนโลยี/175,052
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8 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ 1,100,000 สอบราคา 1.บจ.บิซมาร์เก็ตติ้ง/950,160 บจ.บิซ มาร์เก็ตติ้ง/950,160 เสนอราคาเหมาะสม

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-5 2.บจ.โปรแคร์สเปเชียลตี้/1,088,640 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รวม 5 แห่ง

9 จ้างดําเนินการจัดหาพื้นที่สําหรับจัดเก็บ 520,000.00 สอบราคา 1.บจ.เซเว่น รีพับลิค/144,000 / บจ.ไอซีที ดิเวล็อปเปอร์ เสนอราคาเหมาะสม

และให้บริการเว็บไซต์ (Web Hosting) ขาดคุณสมบัติการได้รับ Certified  (ประเทศไทย) /410,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2.บจ.ไอซีที ดิเวล็อปเปอร์ (ประเทศไทย)/

444,000

10 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบห้อง Data Center 450,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.เพรพพาเรชั่น แอนด์ โซลูชั่น บจ.เพรพพาเรชั่น แอนด์ โซลูชั่น เสนอราคาเหมาะสม

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ซิสเต็มส/445,000 /440,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

11 จ้างเหมาบํารุงรักษาระบบ Call Center ครั้งที่ 150,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.วันโอวัน โกลเบิ้ล/150,000 บจ.วันโอวัน โกลเบิ้ล/145,000 เสนอราคาเหมาะสม

2 ปีงบประมาณ 2556 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สัญญาเช่า

1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 รายการ รวม 43 1,950,000 สอบราคา 1.บจ.เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส บจ.ก๊อปปี้แมน เรนทอล/1,950,000 ราคาเหมาะสม

เครื่อง 2.บจ.ก๊อปปี้แมน เรนทอล/1,950,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2 เช่าพื้นที่อาคารโรงงานเลขที่ 48/96-97 792,000 ตกลงราคา 1.บจ.ซี เอ แอนด์ เอ เรซิเดนซ์ (1993) บจ.ซี เอ แอนด์ เอ เรซิเดนซ์ (1993) ราคาเหมาะสม

หมู่ที่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จํานวน 2 ยูนิต

(อาคารด้านหน้า) จํานวน 520 ตร.ม.

สัญญาซื้อขาย

1 ซื้อขายน้ําดื่ม ขนาดบรรจุถังละ 18.9 ลิตร 270,000 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ แอมเทคเสนา/ 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ แอมเทคเสนา/ ราคาเหมาะสม

ราคาถังละ 22.-บาท จํานวน 9,000 ถัง 198,000 198,000 และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน ตุลาคม 2555 ข้อตกลงซื้อ บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ 29,436.00

2 แขนค้ําบานหน้าต่าง ขนาด 8" 12 คู่ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 3,852.00

3 แบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลข กพ-2936 ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 3,199.30

4 ยางรถยนต ์4 เส้น กธ-8414 ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 12,240.80

5 จอรับภาพแขงนผนัง wall screen ขนาด 50*50 นิ้ว 1 จอ ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 2,140.00

6 ยางนอกรถยนต์ กธ-6924 จํานวน 4 เส้น ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 22,042.00

7 เก้าอี้เจ้าหน้าที่ 12 ตัว ข้อตกลงซื้อ บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ 20,520.00

8 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 66,286.50

9 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 ข้อตกลงซื้อ บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ 28,959.00

10 หมึกเครื่องโทรสาร Panasonic KX-FP 701 จํานวน 10 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 5,328.60

11 กระดิ่งไร้สาย 2 ชุด ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 1,500.00

12 แบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลข กม-2601 ข้อตกลงซื้อ บจ.เอชซีเอ็น 2,448.16

13 External harddisk 1อัน ข้อตกลงซื้อ หจก.พีเอ็นซัพพลาย 99 3,745.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน ตุลาคม  2555 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ
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 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างเหมาดูแลระบบการบริหารจัดการงบประมาณระยะเวลา 

12 เดือน 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.ลอจิค อินเทลลิเจ้น 15,921.60   

2. แบตเตอรี่รถยนต์ขนาด วี 120 ยี่ห้อ 3เค หมายเลขทะเบียน 

นง - 9346 จาํนวน 1 ลูก 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 3,852.-   

3. ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชีย คุรุภัณฑ์ 3,959.-   
4. ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชีย คุรุภัณฑ์ 6,238.10   
5. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์  ข้อตกลงจ้าง บจ.พร็อตแอนด์ปริ๊น 26,750.-   
6. บํารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จํานวน 52 เครื่อง  ข้อตกลงจ้าง หจก.คูณลาภซพัพลายแอนด์ซอร์วิส 56,752.80   
7. บํารุงรักษาลิฟท์ สพข.2  ข้อตกลงจ้าง บจ.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 27,485.-   
8. บริการกําจัดปลวกมดแมลงสาบ  ข้อตกลงจ้าง บจ.พีเออี ( เทรดดิ้ง ) 28,500.-   
9. ซ่อมเครื่องโทรสาร ยี้ห้อ Brother  ข้อตกลงจ้าง บจ. นุกิ เน็ทเวิร์ค 909.50   

10. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ HP Colorjet  ข้อตกลงจ้าง บจ. นุกิ เน็ทเวิร์ค 1,070.-   
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนนง-5927 จํานวน 10 รายการ 

ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง – 3917 จํานวน 5รายการ 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/631/43 

รื้อขนย้ายชั้นเหล็กเชื่อมตาย ของ สพข.2 

บํารุงรักษาลิฟท์ สพข.3 

จ้างย้ายอุปกรณ์ระบบภาพ และระบบเสียง ห้องประชุมม่วงนที 

เช็คตามระยะทาง20,000 กม. หมายเลขทะเบียน กย-3269 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

บจ.สยามกลการเทรดดิ้ง 

หจก.พระนครออโต้แอร์ 

หสม.ไอซแีอร์ 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

บจ.โคเน่ ( มหาชน ) 

บจ.ทรีบิ้ว เอ็นเตอร์ไพร์ 

บจ.มหานคร ออโตโมบิล 

4,061.72 

2,446.56 

4,387.- 

26,750.- 

55,640.- 

25,573.- 

3,891.59 
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 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

18. จ้างทําตรายาง จํานวน 160 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรธร 14,300.-   

19. จ้างเหมาขนย้ายแฟ้มทะเบียนและกล่องเอกสารงบการเงิน

ไปเก็บที่ สพข.2 

 ข้อตกลงจ้าง นายอนัน แซ่ตั้ง 95,000.-   

20. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 

 บธ – 2567 จํานวน 3 รายการ 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.ต.ไทยเจริญเซอร์วิส 1,749.45   

21. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง กย - 3267  ข้อตกลงจ้าง บจ.มหานครออโตโมบิล 3,880.89   

22. ซ่อมพิมพ์ดีดไฟฟ้า  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชียคุรุภัณฑ์ 4,012.50   

23. ซ่อมเครื่องปรับอากศหมายเลข0121/523/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 2,140.-   

24. ทําสําเนาเอกสารขนาดเอ 4   21 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 840.-   

25. ซ่อม Printer  ข้อตกลงจ้าง หจก.ควอลิที ไอที เซอวีส 4,761.50   

26. ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชียคุรุภัณฑ์ 4,922.-   

27. จ้างทําสําเนาเอกสารขนาดเอ4  1 รายการ  ข้อตกลงจ้าง คณะบุคคลเพื่อน โอ.เอ( 2001 ) 3,476.-   
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