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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555 เดอืน กมุภาพนัธ ์2555 แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งเอกชนดาํเนนิการเตรยีมความพรอ้ม
ผู้ประกอบการเพ�ือสรา้งรา้นคา้ออนไลน์
 

1,500,000.- วธิพีเิศษ 1.บจ.อ-ีอนิดัสทรี
เนต็เวริค์/1,926,000
 
 

บจ.อ-ีอนิดัสทร ีเนต็เวริค์/
1,498,000.-
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ
 

   

   

2. จา้งเหมาดาํเนนิกจิกรรมสง่เสรมิการลดตน้
ทนุรา้นคา้ปลกีเพ�ือชว่ยเหลอืผู้ประสบ
อทุกภัย
 

3,100,000.- วธิพีเิศษ 1.สถาบันนวัตกรรมและธรุกจิ
การคา้เสรมีหาวทิยาลัยเกษม
บัณฑติ/3,100,000

สถาบันนวัตกรรมและธรุกจิ
การคา้เสร ีมหาวทิยาลัย
เกษมบัณฑติ/2,883,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

   และเสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ

    ท�ีไดรั้บอนมุัติ
 

3. จา้งดาํเนนิการอบรมหลักสตูรการบรหิาร
จัดการและการตลาดผา่นดาวเทยีม

276,000.- วธิพีเิศษ 1.บจ.เอน็ทยีู
(ประเทศไทย)/327,420

บจ.เอน็ทยีู
(ประเทศไทย)/327,420

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น มคีวาม

     พรอ้มและเหมาะ
สมในการอบรม

 

4. จา้งการประชาสัมพันธเ์ผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารภารกจิของกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ รายการส�ือหนังสอืพมิพ์

800,000.- สอบราคา 1.บจ.นวิ อนิฟอรเ์มชั�น แอนด์
โปรโมชั�น/795,000
2.บจ.ออล อเีวน้ท ์เอเจน
ซ�ี/1,235,850
 

บจ.นวิ อนิฟอรเ์มชั�น แอนด์
โปรโมชั�น
/795,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

และเสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ

ท�ีไดรั้บอนมุัติ

   
   

5. จา้งการประชาสัมพันธเ์ผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารภารกจิของกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ รายการส�ือวทิยุ

400,000.- สอบราคา 1.หจก.ไอเดยี โซน/394,500
2.บจ.ออล อเีวน้ท ์เอเจน
ซ�ี/502,900
 

หจก.ไอเดยี โซน/394,500
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

และเสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ

ท�ีไดรั้บอนมุัติ

   
   

6. จา้งพมิพใ์บเสรจ็รับเงนิแบบกระดาษ
ตอ่เน�ือง จาํนวน 1,500 กลอ่ง
 
 

750,000.- สอบราคา 1.บจ.มาสเตอร ์ฟอรม์ อนิ
ดัสตร/ี628,500
2.บจ.เจนเนอรัล
คอมพวิเตอร/์690,150
3.บจ.ยนูเิวอรแ์ซล ฟอรม์ส อนิ
ดัสตร�ี/741,510
4.บจ.คอมพร�ินท์
ซัพพลาย/7944,75
 

บจ.มาสเตอร ์ฟอรม์ อนิ
ดัสตร�ี/628,500
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

และเสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ

ท�ีไดรั้บอนมุัติ

   
   
   

7. จา้งการสรา้งเครอืขา่ยธรุกจิ ภายใต้
กจิกรรมพัฒนาธรุกจิแฟรนไชสส์ู่สากล
(Franchise Go Inter)

1,400,000.- สอบราคา 1.มลูนธิคินีันแหง่
เอเชยี/1,337,500
 
 

มลูนธิคินีันแหง่
เอเชยี/1,337,500
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ

ท�ีไดรั้บอนมุัติ
 

   
   

8. จา้งพมิพก์ระดาษโลโกก้รมพัฒนาธรุกจิ
การคา้
จาํนวน 600,000 แผน่

360,000.- วธิพีเิศษ 1.บจ.ดมูายเบส/294,000 บจ.ดมูายเบส/294,000 เป็นผู้มฝีมีอืมคีวาม
ชาํนาญเป็นพเิศษ

ในการพมิพ์
กระดาษโลโก ้

 

     

9. จา้งท�ีปรกึษาเพ�ือปฏบัิตงิานพัฒนาธรุกจิ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสส์ู่เกณฑม์าตรฐาน
คณุภาพธรุกจิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบ
การเขา้สู่ธรุกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์

2,400,000.- คัดเลอืก 1.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนอื
2.วทิยาลัยนวัตกรรม
มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร/์2,389,000
 

วทิยาลัยนวัตกรรม
มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร/์2,269,550
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ

   

   

   

10. จา้งท�ีปรกึษาแผนงานพัฒนาผู้ประกอบ
ธรุกจิสู่การเป็นตัวแทนการคา้ ภายใต้
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและ
ธรุกจิเตรยีมความพรอ้มสู่สากล

 

2,325,000.- คัดเลอืก 1.สถาบันนวัตกรรมและธรุกจิ
การคา้เสร ีมหาวทิยาลัยเกษม
บัณฑติ/2,500,000.-
 

สถาบันนวัตกรรมและธรุกจิ
การคา้เสร ีมหาวทิยาลัย
เกษมบัณฑติ
/2,320,000

 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ

   
   

   

11. จา้งท�ีปรกึษาเพ�ือปฏบัิตงิานแผนงาน
เสรมิสรา้งนวัตกรรมทางธรุกจิและพัฒนา
ผู้ประกอบธรุกจิสู่การเป็นตัวแทนการคา้
 

1,800,000.- คัดเลอืก 1.บจ.ศนูยพั์ฒนากลยทุธท์าง
ธรุกจิ/2,053,000
 

บจ.ศนูยพั์ฒนากลยทุธท์าง
ธรุกจิ/1,800,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ
 

   
   

12. จา้งท�ีปรกึษาเพ�ือปฏบัิตงิานภายใต้
โครงการพัฒนาสถาบันการคา้และสรา้ง
เครอืขา่ยธรุกจิไทยรองรับ AEC กจิกรรม
การพัฒนาศักยภาพสมาคมการคา้
 

4,485,000.- คัดเลอืก 1.มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย
2.สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร/์4,609,000
3.บัณฑติบรหิารธรุกจิ
ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย
 

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร/์4,465,000
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ

   
   

   
   

13. จา้งท�ีปรกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส�ือสารกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
 
 
 
 

1,440,000.- คัดเลอืก 1.สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร/์1,200,000
2.บจ.ซมิ ซสิเตม็
ส(์ประเทศไทย)
3.สถาบันวจัิยเทคโนโลยี
สารสนเทศแหง่มหาวทิยาลัย
ศรปีทมุ
4.บจ.ไจแอนท ์ซสิเตม็ดไีซน์
 

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร/์1,100,000
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ

   
   
   
   
   

14. จา้งท�ีปรกึษาเพ�ือปฏบัิตงิานโครงการ
ศกึษาระบบจดทะเบยีนนติบิคุคล
อเิลก็ทรอนกิส ์(e-Registration)
 

3,000,000.- คัดเลอืก 1.สถาบันวจัิยและใหค้าํปรกึษา
แหง่มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร/์2,525,000
2.บจ.ไบรอัน เคฟ
(ประเทศไทย)

สถาบันวจัิยและใหค้าํ
ปรกึษาแหง่
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร/์
2,520,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ
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(ประเทศไทย)
3.สาํนักงานพัฒนาธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์

 

 กรมฯตอ้งการ

15. ซ�ือกระดาษ จาํนวน 2 รายการ
 
 
 

600,000.- สอบราคา 1.บจ.โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษบางปะอนิ/454,750
2.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด 26
กรกฎาคม/เสนอราคาไมไ่ดร้วม
ภาษมีลูคา่เพ�ิม
 

บจ.โรงงานอตุสาหกรรม
กระดาษ
บางปะอนิ/454,750
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

และเสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิ

ท�ีไดรั้บอนมุัติ

   
   
   

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555  เดอืน กมุภาพนัธ ์2555 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 25,855.48  

2. ชั�นวางเคร�ืองพมิพ ์แบบมลีอ้เล�ือน 90 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 99,000.-  

3. ยางนอก 4 เสน้ รถ นง-9345  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไทยเจรญิ รับเบอร์ 12,198.-  

4. กระดาษบัตรควิ 12 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 2,247.-  

5. กระดาษถา่ยเอสการ 80 แกรม เอ 4 จาํนวน
500 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ

บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ 44,135.-

 

6. แบตเตอร�ี,ขาตั�งกลอ้งลแผน่ DVD-R และ
เคร�ืองโทรสาร 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 14,166.80

 

7. กระดาษบัตรควิ 30 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 5,457.-  

8. วัสดสุาํนักงาน 11 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 15,512.-  

9. เคร�ืองทาํลายเอกสาร 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 4,173.-  

10. ปากกา 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 4,300.-  

11. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 14,367.-  

12. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 2,099.-  

13. กระดาษถา่ยเอกสาร  1,000 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.26 กรกฎาคม 96,300.-  

14. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 20,429.-  

15. อปุกรณค์อมพวิเตอร ์External Harddisk 1
TB. จาํนวน 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 7,380.-

 

16. กระด�ิงไรส้าย 3 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,890.-  

17. หมกึเคร�ืองโทรสาร 2 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 3,152.22  

18. โตะ๊วางปร�ินเตอร ์6 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 6,600.-  

19. หวัสปรงิเกอรด์ับเพลงิ 10 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 5,350.-  

20. วัสดสุาํนักงาน 57 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 99,188.25  

21. หนังสอืพมิพ ์เดอืน มนีาคม 2555  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒณบ์รกิาร 28,714.-  

22. วัสดสุาํนักงาน 16 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 13,863.25  

23. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 3,132.-  

24. กระดาษ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 1,420.-  

25. วัสดสุาํนักงาน 26 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 64,797.90  

26. ซอ่มรถยนต ์นง – 3611 จาํนวน 13
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.พระนครออโตแ้อร์ 15,745.05  

27. ซอ่มรถยนต ์กย – 3269  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.มหานครออโตโมบลิ 22,512.80  

28. ซอ่มรถยนต ์กธ – 9033  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยาม 3,400.-  

29. ซอ่มแซมบัวหนิแกรนติ ชั�น 14 โซน C  63
เมตร

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 33,705.-  

30. โพเด�ียมขนาด 60 คณู 110 ซม. 2 ตัว  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 9,844.-  

31. ตรายาง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 10,480.-  

32. จัดจา้งทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 จาํนวน
100 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 2,900.-  

33. จัดทาํแผน่พับประชาสัมพันธ ์ทางรวย ทาง
รอด

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 5,350.-  

34. จา้งรถโดยสารปรับอากาศ 1 คัน  ขอ้ตกลงจา้ง หจ.ธนัชวชิญ ์แทรเวล 8,500.-  

35. จา้งทาํธงขาว 250 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ี รทูนี 49,755.-  

36. ซอ่มเคร�ืองเจาะเขา้เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ไอ เอส ไอ 4,173.-  

37. ซอ่มทอ่น�ําท�ิงเคร�ืองปรับอากาศ บรเิวณดา้น
หนา้ชั�น 4

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 5,350-  

38. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/573/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 4,494.-  

39. จัดจา้งทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 จาํนวน
2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือนโอเอ ( 2001 ) 631.20  

40. ซอ่มรถยนต ์นง – 3917  ขอ้ตกลงจา้ง ช.ชา่งยนต์ 26,344.-  

41. ซอ่มรถยนต ์นจ – 665  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ นนทบรุี 1,996.62  

42. ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดีไฟฟา้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเชยีครุภัุณฑ์ 3,959.-  

43. จา้งพมิพซ์องเอกสาร 9 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงเีฮงแชมเป�ียนกรุ๊ป 68,426.50  

44.
ทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 จาํนวน 60
ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 6,000.-  

45.
ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/447/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 7,597.-  

46.
ตดิฝักบัวหอ้งน�ําทา่นรองอธบิดแีละตดิ
เบรกเกอรเ์ดนิสายหอ้งทา่นอธบิดี

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 13,952.80  

47.
ทาํสพีน่ขาวภายนอกทั�งตัวตู้เกบ็เอกสารสงู
จาํนวน 52 ใบ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 83,460.-  

48. ทาํสพีน่เคานเ์ตอรทั์�งตัว ชั�น 8 จาํนวน 2 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 10,700.-  

49. เกา้อ�ี BC ชั�น 12 จาํนวน 16 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 42,800.-  

50.
ซอ่มแซมตดิตั�งเคร�ืองปรับอากาศ บรเิวณ
หอ้งโถงหนา้ลฟิต ์ชั�น 6 โซน 13

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 82,453.-  

51. เดนิรางครอบสายไฟฉกุเฉนิ 17 ชั�น  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 3,638.-  

52.
ตดิฝักบัวหอ้งน�ําชาย – หญงิ และกอ่ผนัง
ฉาบเรยีบ ชั�น 11 จาํนวน 3 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 21,899.69  

53. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/624/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ ี– แอร ์เอน็จเินยีร�ิง 14,017.-  
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53. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/624/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ ี– แอร ์เอน็จเินยีร�ิง 14,017.-  

54.
จัดทาํสาํเนาเอกสารขนาด เอ 4 พรอ้มจัด
ชดุ 600 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 44,850.-  

55.
จา้งเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์e-Certificate
ผา่นวารสารกรมฯ ฉบับท�ี 12 ( เพ�ิมเตมิ )

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 69,978.-  

56.

จา้งทาํส�ือเผยแพร ่กระดาษ DBD News

 ( กระดาษหวัจดหมาย ) 100 รมี

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 22,496.75  

57. จา้งทาํตรายาง จาํนวน 225 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธธรมธร 18,130.-  

58.

จา้งออกแบบส�ือประชาสัมพันธก์ลางแจง้ให ้
บรกิาร
 Single Point และ Single Number 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 29,960.-  

59.
จา้งพมิพเ์อกสารรับรองคณุภาพสาํนักงาน
บัญชคีณุภาพ 200 แผน่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 8,560.-  
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ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. กระดาษโลโกก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้
600,000 แผน่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 294,000.-  

 
 


