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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555 เดอืน มกราคา 2555 แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งปรับภาพลักษณศ์นูยบ์รกิารธรุกจิกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ (ชั�น 9 ชั�น 10และชั�น
14)
 
 

7,008,000
 
 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 
 
 

1.บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง /
7,276,085
 
 
 

บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง
/7,008,000
 
 
 

มชีา่งผู้ชาํนาญการมี
ประสบการณเ์คย
ทาํงานปรับปรงุสถาน
ท�ีทาํงานของกรมฯมา
แลว้ สามารถพจิารณา
รายละเอยีดงานได้
อยา่งรอบคอบ
 

2. จา้งออกแบบและพมิพร์ายงานขอ้มลูการจด
ทะเบยีนนติบิคุคลประจาํป ี2554
 

180,000
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

1.บจ.แฮปป�ี รทูนี/165,850
 
 

บจ.แฮปป�ี รทูนี/165,850
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ีได้
รับอนมุัติ
 

3. จา้งจัดพธิคีรบรอบ 89 ป ีกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้และพธิเีปดิการใหบ้รกิาร
e-Certificate

1,900,000
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

1.บจ.ชลิล�ีเพส
ท/์1,999,369.90
2.บจ.แอท อ ีเวนท ์ออกาไนซ์

เซอร/์2,381,017.50

บจ.ชลิล�ีเพส
ท/์1,900,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี
กรมฯตอ้งการ
 

4. จา้งจัดงานพธิเีปดิสาํนักงานพัฒนาธรุกจิการ
คา้เกาะสมยุ จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี

550,000
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

1.บจ.โอเอซสิ
มเีดยี/571,631.45
 
 

บจ.โอเอซสิ
มเีดยี/548,910
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น มคีวาม
ชาํนาญการในการจัด
งานและสามารถปรับ
ลดราคาได้
 

5. จา้งเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์e-
Certificateผา่นส�ือประชาสัมพันธก์ลางแจง้
 
 

300,000
 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 
 

1.บจ.จอยบอย/351,495
2.บจ.เวอรท์วิ แมนเนจเมน้ท์
/294,250
 

บจ.เวอรท์วิ แมนเนจเมน้
ท์
/294,250
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น มี
ประสบการณด์า้นการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ
 

6. จา้งทาํวารสารกรมพัฒนาธรุกจิการคา้"ตน้
สายปลายทางธรุกจิ"ราย 2 เดอืนฉบับท�ี
13-17

770,400
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

1.บจ.แฮปป�ี รทูนี/770,400
 
 

บจ.แฮปป�ี รทูนี/754,350
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี
กรมฯตอ้งการ
 

7. โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการธรุกจิคา้
สง่-คา้ปลกี ไทยสู่เกณฑม์าตรฐานคณุภาพ
ธรุกจิ ป ี2555

4,000,000
 
 

คัดเลอืก
 
 

1.สถาบันนวัตกรรมและธรุกจิ
การคา้เสร ีมหาวทิยาลัยเกษม
บัณฑติ/4,150,000

1.สถาบันนวัตกรรมและ
ธรุกจิการคา้เสรี
มหาวทิยาลัยเกษม
บัณฑติ /3,942,500

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี
กรมฯตอ้งการ
 

8. ซ�ือโตะ๊ทาํงานและเกา้อ�ี จาํนวน 231 ชดุ
 

1,077,661.20
 

วธิพีเิศษ
 

1.บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง/
969,895.08

บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์
กอ่สรา้ง/969,895.08

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิ
 

 
 
 

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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. วัสดเุพ�ือใชใ้นการประชมุทางไกล (video
conference และระบบเครอืขา่ย wifi 7
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 29,332.02  

2. แบตเตอรร์�ี รถยนต ์นง-8271  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 3,798.50  

3. วัสดอุปุกรณ ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 2,471.70  

4. จอคอมพวิเตอร ์LED 18.5 น�ิว 1 จอ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 4,055.30  

5. รถเขน็ชั�นเดยีวพับได ้1 คัน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เลท็สโ์กฟอรอ์ทิ 3,022.75  

6. อปุกรณเ์กบ็สายไฟ (ไสไ้กพั่นสายไฟ)  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 2,800.-  

7. กระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จาํนวน
100 รมี  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รมีส ์แอนด ์โรลส์ 10,058.-  

8. หมกึพมิพส์าํเนาและกระดาษไขแมพ่มิพ ์2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ปท.) 7,115.50  

9. สตกิเกอรต์อ่เน�ือง 10 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนเนอรัล คอมพวิเตอร์ 8,560.-  

10. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 99,653.38  

11. อปุกรณวั์สด ุจาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,572.90  

12. กลอ่งกระดาษลกูฟกู 2,000 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 63,000.-  

13. จา้งส�ือประชาสัมพันธ ์( รถแห ่) พธิเีปดิศนูย์
เครอืขา่ยธรุกจิ ,Biz club จ.พจิติร

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โอเอชสิ 9,630.-  

14. จา้งเหมาร�ือขนแฟม้เอกสารท�ีชาํรดุท�ีโกดัง
บางบัวทอง

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 96,300.-  

15. ซอ่มรถยนต ์กธ - 6924  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 9,760.01  

16. ซอ่มรถยนต ์กธ - 9033  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 1,240.-  

17. จา้งซอ่มลฟิตโ์ดยสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามฮติาชฯิ 53,755.30  

18. จา้งเช�ือมสัญญาณระบบภาพและตดิตั�งเคร�ือง
โทรทัศนL์CD ชั�น14

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 2,996.-  

19. ซอ่มโนต๊บุ๊ค  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,070.-  

20. ซอ่มปร�ินเตอรส์ี  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พลอ็ตแอนดป์ร�ินท์ 32,528.-  

21. พมิพว์ารสารกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ฉบับท�ี 12  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 69,978.-  

22. จา้งผลติปา้ยประชาสัมพันธไ์วนลิ e -
Certificate

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 99,510.-  

23. จา้งเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์e - Certificate
ผา่นส�ือนติยสาร

 ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.โพสต ์พับลชิชงิ 50,000.-  
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ผา่นส�ือนติยสาร

24. จา้งเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์e - Certificate
ผา่นส�ือหนังสอืพมิพ ์โพสต ์ทเูดย์

 ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.โพสต ์พับลชิชงิ 100,000.-  

25. จา้งเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์e - Certificate
ผา่นส�ือนติยสารรายสัปดาห์

 ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.มตชิน 44,940.-  

26. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/738/43   1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ-ี อรเ์อน็จเินยีร�ิง 3,745.-  

27. ซอ่มตู้ทาํน�ําเยน็ 1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ-ี อรเ์อน็จเินยีร�ิง 1,284.-  

28. หวัจกุกลมเหลก็กลงึ ชบุโครเม�ียม  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 4,547.50  

29. ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดีธรรมดา  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริด์ 1,712.-  

30. ซอ่มตู้ทาํน�ําเยน็  1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ-ี แอรเ์อน็จเินยีร�ิง 1,070.-  

31. ซอ่มรถยนต ์นง - 3618  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์ 12,553.-  

32. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศภายในรถยนตโ์ตโยตา้
นง – 3916 จาํนวน 9 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.พระนครออโตแ้อร์ 9,517.65  

33. ซอ่มรถยนตห์มายเลข นง- 3549  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 10,800.-  

34. ซอ่มรถยนตห์มายเลข นง- 5926  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลกาลเทรดด�ิง 2,360.42  

35. ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดีธรรมดา  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริด์ 1,658.50  

36. ซอ่มรถยนตห์มายเลข กน - 1676  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 2,266.26  

37. ทาํสาํเนาเอกสาร เอ 4 จัดชดุ จาํนวน 400 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 18,400.-  

38. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
0121/389/43,0121/399/43   1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ-ี แอรเ์อน็จเินยีร�ิง 3,852.-  

39. จา้งเผยแพรป่ระชาสัมพันธ ์e – Certificate
ผา่นส�ือประชาสัมพันธก์ลางแจง้

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 69,999.40  

40. ร�ือถอนขนยา้ยตดิตั�งประกอบตู้เหลก็รางเล�ือน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 37,450.-  

41. พมิพห์นังสอื การรับรองคณุภาพสาํนักงาน
บัญช ี300 เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิ์ 30,900.-  

 
 


