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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2554 เดอืน กนัยายน 2554 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบ
ประมาณ

(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งตามโครงการจัดทาํขอ้มลูธรุกจิ
 
 

3,388,800
 
 

อเิลก็ทรอ
นกิส์

 

1.บจ.บรูพา เทคนคิอล เอน็จเินยี
ร�ิง/3,399,900
2.บจ.แอล พ ีลายคาํ/3,388,800
 

บจ.แอล พ ีลาย
คาํ/3,388,800
3,388,800
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด

2. จา้งเหมาบาํรงุรักษาเคร�ืองปรับอากาศ
จาํนวน 429 เคร�ือง
 
 
 
 
 

500,000
 
 
 
 
 
 

สอบราคา
 
 
 
 
 
 

1.บจ.แอมบรอส เทคโนโลย/ี169,455
2.หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง/169,884
3.บจ.ชัยทวคีณู/171,600
4.บจ.กลุ เทค/171,600
5.หจก.เอส.เจ.ดับบลวิ เอนจเินยี
ร�ิง/186,000
6.บจ.จเีควส เพาเวอร ์เซอรว์สิ/214,500
7.บจ.ไชยเสนา/556,413
 

บจ.แอมบรอส เทคโนโลย/ี
169,455
 
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

3. เชา่เคร�ืองถา่ยเอกสาร จาํนวน
2 รายการ
 
 

1,950,000
 
 
 

สอบราคา
 
 
 

1.บจ.กอ๊ปป�ีแมน เรนทอล/
ขาว ดาํ 0.36 บ./แผน่
ส ี7 บ./แผน่
2.บจ.ฟจู ิซรีอ็กซ ์(ปท.)/
ขาว ดาํ 0.88 บ./แผน่
ส ีเอ4   6 บ./แผน่ 
เอ3     8 บ./แผน่
 

1.บจ.กอ๊ปป�ีแมน เรนทอล/
ขาว ดาํ 0.36 บ./แผน่
ส ี7 บ./แผน่
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ

ราคา
ต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

4. ซ�ือเคร�ืองปรับอากาศ ขนาด 36000
บทียี ูจาํนวน 28 เคร�ือง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,218,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบราคา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บจ.ทาโยช ิแอร ์คอน
ดชัิ�นน�ิง/949,732
2.บจ.ไทย ทาซาก ิเอน็จเินยี
ร�ิง/950,740
3.บจ.สตารอ์นิเตอร ์ดไีซน/์998,952
4.บจ.แหลมทองแอร์
ซัพพลาย/1,030,624
5.บจ.เจ.เอน็.อาร.์แอร์
ซัพพลาย/1,036,000
6.บจ.ส.พันแสน/1,135,484
7.บจ.เฮงสงู/1,145,200
8.หจก.เค.แอล.คลูล�ิง เอน็จเินยี
ร�ิง/1,156,400
9.บจ.เวอชวิ กรุ๊ป/1,176,000
10.บจ.เอ.ซ.ีเอน็จเินยีร�ิง เซอรว์สิ แอนด์
ซัพพลาย
/1,179,808
11.หจก.เอส.ว.ีเอส.เอนจเินยี
ร�ิง/1,180,424
12.บจ.ชัยดาํรง อนิเตอร์
กรุ๊ป/1,219,372
13.บจ.หลนิ/1,233,153.60
14.บจ.ชัยทวคีณู/1,303,260
 

บจ.ทาโยช ิแอร ์คอนดชัิ�นน�ิง/
949,732
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ

ราคา
ต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 
 
 

 
 
 
 
 

5. จา้งบาํรงุรักษาระบบคอมพวิเตอร์
Image Processing
 

1,700,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.ซัมมทิ คอมพวิเตอร/์1,979,500
 
 

บจ.ซัมมทิ คอมพวิเตอร/์
1,700,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ี
กรมฯตอ้งการ

 

6. จา้งบาํรงุรักษาระบบงานและฐาน
ขอ้มลู
ทะเบยีนธรุกจิ

 

300,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.ไบนาร�ี ลายน/์295,900
 
 

บจ.ไบนาร�ี ลายน/์295,900
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

7. จา้งบาํรงุรักษาและซอ่มแซมแกไ้ข
ครภัุณฑค์อมพวิเตอรล์กูขา่ยพรอ้ม
อปุกรณอ์�ืนๆท�ีเก�ียวขอ้ง

1,300,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บมจ.โอเพน่ เทคโนโลย/ี993,600
2.บจ.คอมพวิเตอรย์เูน�ียน/1,899,250
 

บมจ.โอเพน่ เทคโนโลย/ี
993,600.-
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด

8. จา้งบาํรงุรักษาเคร�ืองคอมพวิเตอร์
แมข่า่ย และอปุกรณต์อ่พว่ง
 

1,980,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.ดเีอก็ซ ์(ไทยแลนด)์/1,605,000
(ขาดคณุสมบัต)ิ
2.บมจ.โอเพน่ เทคโนโลย/ี1,893,900
 

บมจ.โอเพน่ เทคโนโลย/ี
1,893,900
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด

9. ซ�ือเคร�ืองปรับอากาศแบบควบคมุ
อณุหภมูแิละความช�ืน
 

700,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.โกลบอล อนิทเิกรทเตด็
โซลชัู�น/695,500
2.บจ.หลนิ/807,850
 

บจ.โกลบอล อนิทเิกรทเตด็
โซลชัู�น/695,500
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

10. ซ�ือโตะ๊ทาํงานและเกา้อ�ี จาํนวน
3 รายการ
 
 
 
 

710,900
 
 
 
 
 

สอบราคา
 
 
 
 
 

1.บจ.แจก๊เฟอรน์เิจอร/์408,954
2.บจ.ไทยพัฒนาครภัุณฑ/์549,024.49
3.บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง/688,900
4.บจ.วนิเทค แอนด ์เดค
คอเรชั�น/747,600
5.บมจ.สยามสตี
ลอนิเตอรเ์นชั�นแนล/1,0321,032,980
1,032,980
 

บจ.แจก๊เฟอรน์เิจอร/์408,954
 
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 
 
 

11. ซ�ือระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิพรอ้ม
อปุกรณ ์จาํนวน 1 ระบบ
 

560,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.ดจิติอล โฟกัส/478,397
 
 

บจ.ดจิติอล โฟกัส/478,397
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ
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     ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ
กาํหนด

 

12. จา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารท�ีทาํ
การกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ จาํนวน
5 แหง่

900,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.โปรแครส์เปเชยีลต�ี/878,208
 
 

บจ.โปรแครส์เปเชยีลต�ี/
878,208
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

13. จา้งเหมาใหบ้รกิารรักษาความ
ปลอดภัย
อาคารท�ีทาํการกรมพัฒนาธรุกจิการ
คา้
จาํนวน 2 แหง่
 

600,000
 
 
 

สอบราคา
 
 
 

1.บจ.เอส.พ.ีพ.ีเซฟต�ีการด์/505,306.41
2.บจ.ย.ูเอส.เซฟต�ี การด์/536,712
3.บจ.กรงุสยามกฎหมายธรุกจิ/600,000
4.บจ.ท.ีพ.ีเค อนิเตอรก์ารด์/619,200
 

บจ.เอส.พ.ีพ.ีเซฟต�ีการด์/
505,306.41
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

14. ซ�ือน�ําด�ืม
 
 

270,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.หสม.แอมเทคเสนา/ 19 บ./ถัง รวม
9,000ถัง เป็นเงนิ 171,000
 

หสม.แอมเทคเสนา/ 19
บ./ถัง  รวม 9,000 ถัง เป็น
เงนิ 171,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2554 เดอืน กนัยายน 2554 โดยวธิพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งปรับปรงุสถานท�ีทาํงานกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้
ชั�น 8 ชั�น 11 และ ชั�น 12)

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ. สตาร ์อนิเตอร ์ดไีซน/์
2,886,595.74
 
 

บจ. สตาร ์อนิเตอร์
ดไีซน/์
2,886,595.74
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

2. จา้งดาํเนนิโครงการแสดงธรุกจิ DBD

Business Innovation Showcase ภายใตค้า่
ใชจ้า่ยในการพัฒนาคณุภาพสง่เสรมิ
นวัตกรรมธรุกจิไทย

 

 
 
 

วธิพีเิศษ

 
 
 

บจ.ชลิล�ี เพสท/์2,850,000

 
 
 

บจ.ชลิล�ี เพส

ท/์2,850,000
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง

ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

3. จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ จาํนวน 10
คัน
 

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ.พรทพิย ์แทรเวล/194,000
 
 

บจ.พรทพิย์
แทรเวล/194,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

4. จา้งเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นโลจสิตกิสก์าร
คา้และภารกจิดา้นตา่งๆของกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ ผา่นส�ือโทรทัศน์

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ.มัลต ิมเีดยี แอนด ์เอเจน
ซ�ี/395,000
 
 

บจ.มัลต ิมเีดยี แอนด ์เอ
เจนซ�ี/395,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

5. จา้งเผยแพรข่อ็มลูขา่วสารดา้นโลจสิตกิสก์าร
คา้และภารกจิดา้นตา่งๆของกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ ผา่นส�ือหนังสอืพมิพ์

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ.นวิ อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์โปร
โมชั�น/248,500
 
 

บจ.นวิ อนิฟอรเ์มชั�น
แอนด ์โปรโมชั�น
/248500
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

6. จา้งเผยแพรข่อ็มลูขา่วสารดา้นโลจสิตกิสก์าร
คา้และภารกจิดา้นตา่งๆของกรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ ผา่นส�ือวทิยุ

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยี
โซน/148,000
 
 

หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยี
โซน/148,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

7. จา้งจัดกจิกรรมและพธิเีปดิศนูยเ์ครอืขา่ย
ธรุกจิ Biz Club สาํนักงานพัฒนาธรุกจิการคา้
จังหวัดพจิติร

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ.โอเอซสิ มเีดยี /350,000
 
 

บจ.โอเอซสิ มเีดยี
/350,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

8. จา้งปรับปรงุสถานท�ีทาํงานกรมฯสาํหรับสาํนัก
บรหิารการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว (ชั�น
8 ) เพ�ิมเตมิ

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ.สตารอ์นิเตอร ์ดไีซน์
/350,000
 
 

บจ.สตารอ์นิเตอร ์ดไีซน์
/350,000.-
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

9. จา้งดาํเนนิกจิกรรมเสรมิสรา้งความรู้ความ
เขา้ใจและสรา้งความรว่มมอืเพ�ือการ พัฒนา
ธรุกจิโลจสิตกิสก์ารคา้ไทย ระหวา่งกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้กับส�ือมวลชน

 
 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 
 

1.บจ.โอเอซสิ มเีดยี/996,598
2.บจ.มาเธอร ์ครเีอ
ชั�น/1,032,764
 
 
 

บจ.โอเอซสิ
มเีดยี/990,000
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

10. ซ�ือครภัุณฑค์อมพวิเตอร(์เคร�ืองพมิพส์/ีขาว
ดาํ) ขนาดกระดาษ A3
 

 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ.ลกีา้ บสิสเินส /147,660
 
 

บจ.ลกีา้ บสิสเินส
/147,660
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

11. ซ�ือโตะ๊ทาํงานและเกา้อ�ี จาํนวน 3 รายการ  
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์
กอ่สรา้ง/1,076,133.24
 
 

บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์
กอ่สรา้ง/1,076,133.24 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กนัยายน 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. กระดาษ จาํนวน 510 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัด 26 กรกฎาคม 51,295.80  

2. ตู้เกบ็เอกสาร จาํนวน 18 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์ 88,596.-  
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2. ตู้เกบ็เอกสาร จาํนวน 18 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์ 88,596.-  

3. วัสดอุปุกรณไ์ฟฟา้  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 6,751.70  

4. แบตเตอร�ีรถยนต ์กน-2044  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิ รับเบอร์ 2,450.30  

5. กระดาษ จาํนวน 1,000 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 99,000.-  

6. วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 4,323.-  

7. อปุกรณร์ะบบสายสัญาณภาพและเสยีง
สาํหรับประชมุทางไกลพรอ้มตดิตั�ง 14
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดทรบีวิด ์เอนเตอรไ์พ
รส

24,182.-  

8. บัลลาสต ์อโีคไน ขนาด 32 วัตต์  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 26,964.-  

9. วัสดสุาํนักงาน 20 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 50,585.-  

10. วัสดคุอมพวิเตอร ์5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดพ.ีเอน็.ซัพพลาย 99 35,663.10  

11. ตู้เหลก็และฐานรอง CPU 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 43,870.-  

12. ธงชาต ิ5 ผนื  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 750.-  

13. เคร�ืองโทรศัพท ์สันเกลยีวและจานพมิพ์
จาํนวน 8 รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 35,764.04  

14. ฟลิม์ Panasonic KX-FA 57E จาํนวน 40
กลอ่ง  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 23,450.-  

15. หลอดไฟ 32 วัตต์  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไทยเอน็เนอรย์�ีคอนเซอรเ์วชั�น 13,910.-  

16. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 32,768.75  

17. แมบ่ทการบัญชแีละมาตรฐานการสอบบัญชี

จาํนวน 38 รายการ  
ขอ้ตกลงซ�ือ สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรม

ราชปูถัมป์
27,128.50  

18. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 1,540.-  

19. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 37,728.20  

20. เกา้อ�ีโครงเหลก็ชบุขาโครเม�ียม 50 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 85,600.-  

21. ชดุเคร�ืองมอืชา่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 20,137.40  

22. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 4,725.12  

23. วัสดคุอมพวิเตอร ์7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 28,590.40  

24. มา่นมว้น แบบทบึแสง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์ 11,770.-  

25. เคร�ืองโทรศัพท ์ใสไ้ก ่จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 11,030.89  

26. มา่นมว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์ 77,649.90  

27. วัสดคุอมพวิเตอร์  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดพ.ีเอน็.ซัพพลาย 99 6,420.-  

28. ถังขยะ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 2,880.-  

29. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 85,583.95  

30. กลอ้งถา่ยภาพเคล�ือนไหว 1 ชดุ,กลอ้งถา่ย
ภาพน�ิง ระบบดจิติอล 1 ชดุ,เคร�ืองบันทกึ
เสยีง 1 เคร�ือง  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 83,980.-  

31. กระดาษถา่ยเอกสาร เอ 3 จาํนวน 200 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เอ เอ เปเปอร ์แอนด ์สเตชั�นเนอร�ี 38,306.-  

32. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 57,561.72  

33. เคร�ืองพมิพเ์ลเซอรส์/ีขาวดาํ จนาด เอ 4  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 22,000.-  

34. ไมโครโฟน + ขาตั�งกลอ้ง 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 7,780.-  

35. วัสดคุอมพวิเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญ.กรุ๊ป 19,260.-  

36. ตู้ทาํน�ําเยน็ 2 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสามัญไอซ ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 9,630.-  

37. วทิยสุ�ือสาร  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 74,793.-  

38. สายสัญญาณวดิโีอ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,348.20  

39. เคร�ืองฉายภาพโปรเจคเตอร ์+ จอรับภาพ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 87,847.-  

40. ไมโครโฟนไรส้ายชนดิมอืถอื  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 90,950.-  

41. ไมโครโฟนไรส้ายชนดิหนบีปกเส�ือ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 94,994.60  

42. ขาตั�งไมโครโฟน - ไวทบ์อรด์  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 38,252.50  

43. ซอ่มเคร�ืองจัดระบบบัตรควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอร์ 1,284.-  

44. ปรับบเล�ือนเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 52,965.-  

45. ซอ่มเคร�ืองจัดระบบบัตรควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอร์ 1,690.60  

46. ตดิสตกิเกอรต์ัวหนังสอื DBD  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สตารอ์นิเตอรด์ไีซน์ 80,892.-  

47. ตดิสตกิเกอรแ์ดม ตดิหนา้ลฟิท์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สตารอ์นิเตอรด์ไีซน์ 20,330.-  

48. ตดิสตกิเกอรโ์ตะ๊ รปภ.  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สตารอ์นิเตอรด์ไีซน์ 31,244.-  

49. งานอักษร DBD ไมพ้ลาสตกิสพีน่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สตารอ์นิเตอรด์ไีซน์ 43,325.-  

50. งานตดิปา้ยไฟพรอ้มเดนิสายไฟและ
อปุกรณ์

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สตารอ์นิเตอรด์ไีซน์ 9,844.-  

51. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองระยะทาง 7,000
กม. 2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,503.35  

52. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/817/45  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 1,926.-  

53. จา้งทาํปา้ย 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 1,219.80  

54. จา้งเหมาเดนิสายสัญญาณภาพและอปุกรณ์

ตอ่พว่งทวีี
 ชั�น 3 – 4    1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริค์ 28,611.80  

55. เชค็ระยะทางรถยนต ์นง - 8271  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ นนทบรุี 2,318.69  

56. เชค็ระยะทางรถยนต ์นง - 7230  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ นนทบรุี 2,591.54  

57. ซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน นง–3618
จาํนวน 8 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง ช.ชา่งยนต์ 7,579.-  

58. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0212/644/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 4,601.-  

59. ตดิแผน่อะครลีคิ 20 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 25,680.-  

60. ถา่ยเอกสาร 5 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 52,800.-  

61. งานจา้งเหมาหอ้งทาํงาน ชั�น 2,8,11,12  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 77,617.80  

62. ยา้ยและซอ่มแซมประตบูานเปดิคู่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 43,335.-  

63. พมิพใ์บตอบรับในประเทศ 84,000 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ยนูเิวอรแ์ชล ฟอรม์ส อนิดัสตรี 49,434.-  

64. ทาํสาํเนาเอกสาร เอ4  300 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 9,450.-  

65. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/428/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรเ์อน็จเินยีร�ิง 14,873.-  

66. ทาํสาํเนาเอกสาร 150 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 3,750.-  

67. ตรายางจาํนวน 35 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 1,940.-  

68. ร�ือถอนขนยา้ย โตะ๊ ตู้ และกลอ่งเอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 21,400.-  

69. ซอ่มแซมภายนอกพ�ืนท�ีสาํนักงาน ชั�น 1
รัชดา

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 36,385.35  

70. ซอ่มหอ้งน�ําชั�น 1,2,3  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 49,544.21  

71. ร�ือถอนขนยา้ยตู้เหลก็รางเล�ือนจากชั�น12ไป
ตดิตั�งท�ีชั�น 11

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 90,95.-  

72. ซอ่มรถยนตห์มายเลข กธ – 9492 จาํนวน 3  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 2,970.-  
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72. ซอ่มรถยนตห์มายเลข กธ – 9492 จาํนวน 3
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 2,970.-  

73. ซอ่มรถยนตห์มายเลข นง - 5926  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการเทรดด�ิง 1,927.07  

74. แผน่ฉลทุองเหลอืง ตราสัญลักษณก์รมฯ
สาํหรับการพน่สรีถยนต์

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 12,519.-  

75. ทาํสาํเนาเอกสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคล เพ�ือน โอ เอ ( 2001 ) 778.80  

76. จา้งเผยแพรน่โยบายการทาํงานของกรมฯ
การคา้ทางส�ือ นสพ. โพสตท์เูดย์

 ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.โพสต ์พัมลชิช�ิง 100,000.-  

77. จา้งเหมาบรกิารจัดงานสัมมนา แฟรน
ไชสไ์ทยตั�งรับบกุการตลาด AEC อยา่งไร

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 29,960.-  

78. จา้งเหมาเดนิสายไฟฟา้ ตดิตั�งอปุกรณแ์สง
สวา่พรอ้มปลั�ก

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 19,280.-  

79. จา้งเหมาขนยา้ยตู้เหลก็เดนิไมโครฟมิล์  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 32,100.-  

80. จา้งพมิพร์ะเบยีบสาํนักงานกลางสมาคมการ
คา้และหอการคา้ฯ 2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 68,480.-  

81. จา้งทาํหนังสอืคู่มอืปฎบัิตงิานรา้นคา้ปลกี
รายยอ่ย    3,000 เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โซดแิอคกราฟฟคิ โซลชัู�น 69,978.-  

82. จา้งทาํซองจดหมาย 84,000 ซอง  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แอล ซ ีเพรส 98,868.-  

83. จา้งพมิพห์นังสอื แผนพัฒนาธรุกจิแหง่ชาติ
200 เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 56,710.-  

84. จา้งเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นโลจสิติ
กสก์ารคา้          และภารกจิดา้นตา่งๆ 1
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ส�ือดี 99,600.-  

85. ซอ่มพมิพด์ดีธรรมดา  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเชยีครุภัุฯฑ์ 2,621.50  

86. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/605/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 3,852.-  

87. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/591/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 3,350.-  

88. จา้งเหมาทาสหีอ้งน�ําชาย – หญงิ ชั�น 17  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 91,099.80  

89. ร�ือถอนฝา้เพดาน กระเบ�ืองหอ้งน�ํา  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 21,400.-  

90. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/619/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 16,799.-  

91. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/586/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 16,799.-  

92. จา้งทาํคู่มอืการประเมนิธรุกจิ และ
ซดีรีอสเกณฑค์ณุภาพธรุกจิสปา

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 47,080.-  

93. ขนยา้ยและตดิตั�งประกอบตู้เหลก็รางเล�ือน
จาํนวน 20 ตู้

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 96,300.-  

94. ปรับปรงุและซอ่มแซมพ�ืนท�ีชั�น1 A -B  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 30,334.50  

95. ทาํแบบ ก.พ. 7 จาํนวน 1,000 ใบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ี รทูนี 4,280.-  

96. จา้งทาํคู่มอืการประเมนิธรุกจิและซดีรีอม
เกณฑค์ณุภาพธรุกจิรา้นอาหาร 2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 55,426.-  

97. จา้งจัดงานนทิรรศการเผยแพรค่วามรู้เก�ียว
กับธรุกจิโลจสิตกิส1์ รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 94,641.50  

98. จา้งเหมาร�ือขนยา้ยกลอ่งเอกสารท�ีโกดัง
บางบัวทอง

 ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ อรรถยกุดิ 40,000.-  

99. ฝาครอบ ตดิตั�งฝาครอบ เคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 6,420.-  

100. เปล�ียนกญุแจตู้เซฟนริภัย  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 6,420.-  

101. จา้งออกแบบและจัดพมิพ ์แผน่พับประชามั
มพันธ ์ศนูยเ์ครอืขา่ยธรุกจิ BIZ club

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ี รทูนี 5,350.-  

102. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/748/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ.ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 17,013.-  

103. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/741/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ.ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 5,564.-  

104. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/747/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ.ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 25,787.-  

105. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/751/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ.ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 28,248.-  

106. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/749/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ.ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 28,246.-  

107. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/653/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ.ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 4,601.-  

108. จา้งจัดพธิเีปดิสาํนักงานพัฒนาธรุกจิการคา้
จังหวัดชลบรุ ีสาขา เมอืงพัทยา

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โอเอซสี มเีดยี 370,000.-  

109. จา้งทาํคู่มอืการประเมนิธรุกจิและซดีรีอม
เกณฑค์ณุภาพบรกิารผู้สงูอาย ุ2 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 50,718.-  

110. จา้งผลติโรวอัพ 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โอเอซสี มเีดยี 5,288.80  

111. ซอ่มตะแกรงเหลก็ปดิทอ่รางน�ํา  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 8,346.-  

112. จา้งเหมายา้ยระบบปรับอากาศพรอ้มเดนิ
สายไฟ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 39,376.-  

113. จา้งเหมาซอ่มแซมระบบไฟ ชั�น 17  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 40,660.-  

114. พมิพก์ระดาษโลโกก้รมฯ 1,000,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 490,000.-  

115. ทาํหนังสอืการรับรองคณุภาพสาํนักงาน
บัญช ี500 เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 42,500.-  

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กนัยายน 2554 โดยวธิพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพก์ระดาษโลโกก้รมฯ 1,000,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส บจ.ดมูาย
เบส/490,000.-

 

2. ทาํแฟม้ทะเบยีนนติบิคุคล 15,000 แฟม้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ี รทูนี บจ.แฮปป�ี
รทูนี/975,037.50

 

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน กนัยายน 2554 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบพมิพ ์9 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิยก์รมสง่เสรมิการ
สง่ออก

150,656.-  

 
 
 


