
                แบบ สขร. ๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(ชื่อหน่วยงาน)  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  

วงเงิน
งบประมาณ  
(ราคากลาง) 

(บาท) 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา  
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

1. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนกระดำษ
กำร์ดหอม สีขำว (สบ.) 

3,370.50 เฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จ ำกัด 
เสนอรำคำ 3,370.50 บำท 

บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จ ำกัด 
วงเงิน 3,370.50 บำท 
บซ. 44/2564 ลว. 5 พ.ค. 2564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรำยละเอียด 
เป็นไปตำมที่กรมก ำหนด 

2. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 
รำยกำร (สล.) 

4,776.48 เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำน เคคอนเนอร์ 
เสนอรำคำ 4,776.48 บำท 

ร้ำน เคคอนเนอร์ 
วงเงิน 4,776.48 บำท 
บซ. 45/2564 ลว. 12 พ.ค. 2564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรำยละเอียด 
เป็นไปตำมที่กรมก ำหนด 

3. จัดซื้ อแอลกอฮอล์  (แบบน้ ำ ) 
(สล.) 

22,213.20 เฉพำะ 
เจำะจง 

 

บจ. ทีทีเอสพี เทรดดิ้ง 
เสนอรำคำ 22,213.20 บำท 

บจ. ทีทีเอสพี เทรดดิ้ง 
วงเงิน 22,213.20 บำท 
บซ. 46/2564 ลว. 19 พ.ค. 2564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรำยละเอียด 
เป็นไปตำมที่กรมก ำหนด 

4. จัดจ้ำงซ่อมแซมและล้ำงท ำควำม
สะอำดเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 
3 เครื่อง (สล.) 

4,173 เฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำน ธีระพงษ์แอร์ แอนด์เซอร์วิส 
เสนอรำคำ 4,173 บำท 

ร้ำน ธีระพงษ์แอร์ แอนด์เซอร์วิส 
วงเงิน 4,173 บำท 
บจ. 280/2564 ลว. 12 พ.ค. 2564 

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และเสนอรำยละเอียด 
เป็นไปตำมที่กรมก ำหนด 

  



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64027185892

ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9,535,100.00 บาท

9,535,100.00 บาท

0105540087495 บริษัท โมด อิมเมจ จำกัด 9,345,326.50บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

0105555148339 บริษัท เฟมัส อินฟินิตี้ จำกัด 9,288,888.00

0105556138795 บริษัท จันทร์ 29 จำกัด 8,829,000.00

0107536000480
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

(มหาชน)
9,287,707.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107536000480
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิ

ชชิ่ง จำกัด(มหาชน)
640524000033 86/2564 03/05/2564 9,287,707.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64047356190

จ้างประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านรายการ Shark Tank ประเทศไทย ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

250,000.00 บาท

0105562018861 บริษัท มีเดีย แท็งค์ จำกัด 250,000.00จ้างประชาสัมพันธ์ฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105562018861 บริษัท มีเดีย แท็งค์ จำกัด 640524002631 87/2564 18/05/2564 250,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057199796

จัดทำหนังสือเล็กทรอนิกส์  (e-Book) เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

450,000.00 บาท

450,000.00 บาท

0125556023131 บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด 450,000.00จ้างจัดทำหนังสือเล็กทรอนิกส์  (e-Book) เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125556023131
บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป

จำกัด
640524002623 88/2564 19/05/2564 450,000.00

ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057311790

จ้างจัดงานจำหน่ายสินค้า GI ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,000.00 บาท

499,000.00 บาท

0505547002823 บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด 499,000.00จัดงานจำหน่ายสินค้า GI ณ กระทรวงพาณิชย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505547002823
บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและ

แสดงสินค้า จำกัด
640624001575 89/2564 25/05/2564 499,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057267805

จ้างจัดงานจำหน่ายสินค้า GI ณ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

480,000.00 บาท

480,000.00 บาท

0105561015205 บริษัท มายริช 19 จำกัด 480,000.00จ้างจัดงานจำหน่ายสินค้า GI ณ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105561015205 บริษัท มายริช 19 จำกัด 640524004391 90/2564 25/05/2564 480,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057430565

จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ GI ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

475,000.00 บาท

475,000.00 บาท

0105548044442 บริษัท ศุภโชค การพิมพ์ จำกัด 475,000.00จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ GI ให้แก่บุคคลทั่วไป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105548044442 บริษัท ศุภโชค การพิมพ์ จำกัด 640524004396 91/2564 28/05/2564 475,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057256090

จ้างจัดทำวารสาร GI ไทย พร้อมเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

481,500.00 บาท

481,500.00 บาท

0105547015660 บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด 481,500.00จ้างจัดทำวารสาร GI ไทย พร้อมเผยแพร่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547015660
บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล

มีเดีย จำกัด
640624001135 92/2564 28/05/2564 481,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057088455

จ้างพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3240600125966 บ้านพิมพ์  เซอร์วิส 40,000.00กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3240600125966 บ้านพิมพ์  เซอร์วิส 640514357340 279/2564 07/05/2564 40,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057283314

จ้างเหมาขนย้ายชั้นเหล็กเก็บเอกสารพร้อมขนย้ายแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3130500003177 นางสาว เจริญ บัวหลวง 10,000.00บริการขนย้ายวัสดุ(78.12.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3130500003177 นางสาว เจริญ บัวหลวง 640514236073 281/2564 14/05/2564 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057336577

จ้างเก็บเอกสารคำขอแก้ไขเพิ่มเติมและคำขออื่นๆ เก็บเข้าแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

1240300098576 นายนพดล  กล้าอาสา 36,000.00บริการจัดการข้อมูลบันทึก(71.15.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1240300098576 นายนพดล  กล้าอาสา 640614030007 282/2564 25/05/2564 36,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

64057034195

ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,658.00 บาท

95,658.00 บาท

0105554023320 บริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น จำกัด 95,658.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105554023320
บริษัท พี แอนด์ พี ไฮท์สปีด โซลูชั่น

จำกัด
640514385321 43/2564 05/05/2564 95,658.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


