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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน กันยายน 2555

1 จ้างปรับปรุงสถานที่ทํางานสํานักงานพัฒนา 578,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ มีช่างผู้ชํานาญการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์

ธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 657,092 578,000 ในการปรับปรุงตกแต่งสถานีที่ทํางาน

2 ซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ 2,630,000 อิเล็ก 1.บจ.เอ.ไอ.ซี คอมพิวเทค/2,630,000 บจ.เอ.ไอ.ซี คอมพิวเทค/ เสนอราคาต่ํากว่าวงเงินงบประมาณ

ทรอนิกส์ 2.บจ.บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส 2,630,000 และคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/2,686,600

3.บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช

คอร์ปอเรชั่น/2,771,300

4.บจ.ยิบอินซอย/2,848,000

3 จ้างปรับปรุงสถานที่ทํางานสํานักงานพัฒนา 700,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ 1.บจ บี ดี วี วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ มีช่างผู้ชํานาญการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์

ธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี 796,437.03 700,000 ในการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ทํางาน

4 จัดซื้อเก้าอี้ทํางานและเก้าอี้รับรองบริการ 586,500 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ 586,110 บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ 586,110 ราคาเหมาะสม

ประชาชน และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

5 จ้างทําหนังสือ"คู่มือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน 847,440 วิธีพิเศษ 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น เป็นผู้มีฝีมือ มีความชํานาญเป็นพิเศษ

บริษัท" /847,440 /847,440 ในการออกแบบ และราคาเหมาสม

6 จ้างทําตู้เก็บเครื่องแบบ/แบบฟอร์มของเจ้าหน้าที่ 169,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/169,000 บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ 169,000 มีช่างผู้ชํานาญการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์

13 หน่วยงาน จํานวน 13 ชุด ในการทํางานและเสนอราคาเหมาะสม

7 จ้างปรับปรุงสถานที่ทํางานสํานักงานพัฒนาธุรกิจ 931,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/931,000 บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/ 169,000 มีช่างผู้ชํานาญการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์

การค้า (บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 2 พื้นที่ให้บริการ ในการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ทํางาน

ชั้น 3 และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 บางส่วน) และเสนอราคาเหมาะสม

8 จ้างเผยแพร่ผลการดําเนินงานปี 2555 และ 321,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.มัลติ มีเดีย แอนด์ เอเจนซี่/ บมจ.เออาร์ไอพี /321,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนมีผลงาน

แผนงาน/โครงการสําคัญปี 2556 ตามภารกิจ 420,000 ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และมี

ด้านต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อ 2.บมจ.เออาร์ไอพี /321,000 ความชํานาญเป็นพิเศษในการจัดทํา

นิตยสาร

9 จ้างทําหนังสือรายงานประจําปีกรมพัฒนาธุรกิจ 500,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทีมงาน

การค้า /499,690 /476,150 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคาเหมาะสม



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน กันยายน 2555

10 จ้างการเผยแพร่ภาพลักษณ์การให้บริการ 1,400,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/ บจ.คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์ มีผลงานและความชํานาญในการออกแบบ

ประชาชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1,391,000 /1,301,120 และผลิตสื่อเผยแพร่ มีคุณสมบัติถูกต้อง

2.บจ.คัลเลอร์ ปาร์ตี้ ออบเจ็คท์/ ครบถ้วน

1,350,340

11 จ้างปรับปรุงสถานที่ทํางานสํานักงานพัฒนาธุรกิจ 800,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/797,000 มีช่างผู้ชํานาญการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์

การค้า เขต 4 (สุรวงศ์) /797,009.38 ในการทํางานและเสนอราคาเหมาะสม

12 จ้างปรับปรุงสถานที่ทํางานสํานักงานพัฒนาธุรกิจ 585,932.21 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/580,000 มีช่างผู้ชํานาญการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์

การค้า เขต 5 /654,470.39 ในการทํางานและเสนอราคาเหมาะสม

13 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องประชุมม่วงนที ชั้น 7 2,110,000 วิธีพิเศษ 1.บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช มีช่างผู้ชํานาญการ มีทีมงานที่มีประสบการณ์

คอร์ปอเรชั่น/2,081,000 คอร์ปอเรชั่น/2,050,000 ในการทํางานและเสนอราคาเหมาะสม



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 วัสดุสํานักงาน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 21,144.00

2 ไมโครโฟนโพเดียม 2 ชุด ข้อตกลงซื้อ หจก.ทรีบิวด์ เอนเตอร์ไพรส์ 12,412.00

3 แขนตั้งบานหน้าต่าง ขนาด 10 นิ้ว 12 คู่ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 3,852.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน กันยายน  2555 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  กันยายน 2555   โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างจัดทําวุฒิบัตรหลักสูตร การอบรมการบริหารจัดการและ

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ( e-learning ) 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 19,260.-   

2. จ้างทําสําเนาเอกสาร ขนาด เอ4  300 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 4,800.-   
3. ค่าตัดสเกิตส์ยาว 3.35 คูณ 70 ซม. จํานวน 50 ผืน  ข้อตกลงจ้าง บจ.บางกอกซับพลายส์ 44,779.50   
4. ตรายางจํานวน 132 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 12,370.-   
5. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 55-0526-0011 

GF 100000004727 ( ชั้น3 ) 

 ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 3,424.-   

6. จ้างเหมาทาสีสถานที่ทํางานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 92,000.-   

7. ซ่อมรถยนต์ กน - 1675  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 7,650.50   
8. ซ่อมวิทยุสื่อสารจํานวน 3 เครื่องพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่4 ก้อน  ข้อตกลงจ้าง บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 6,116.98   
9. จ้างเดินสายไฟเก็บสายไฟ,สายโทรศัพท ์  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 16,050.-   

10. จ้างทําสําเนาเอกสารขนาด เอ 4  1 งาน  ข้อตกลงจ้าง คณะบุคคลเพื่อนโอ.เอ ( 2001 ) 8,543.50   
11. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/481/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 17,869.-   
12. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/567/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 16,585.-   
13. ซ่อมหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 26,750.-   
14. ตรายางจํานวน 26 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 2,300.-   
15. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จํานวน 50 ที่นั่ง 

 วท. 29 – 30 ก.ย. 55 

 ข้อตกลงจ้าง หจก. ธนัชวิชญ์ แทรเวล 

 

23,000.- 
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน กันยายน 2555  โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

16. จ้างเหมาขนย้ายแฟ้มทะเบียน กล่องบรรจุงบการเงินไป

จัดเก็บที่โกดังบางบัวทอง 

 ข้อตกลงจ้าง 

 

นายประพันธ์ สนธิโยธิน 70,710.- 

 

  

17. จ้างขนย้ายชั้นรางเลื่อนไปเก็บที่โกดังบางบัวทอง  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 82,818.-   

18. จ้างทําป้ายสํานักงานจํานวน 22 ป้าย  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 99,000.-   

19. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สพข.5  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 96,300.-   

20. จ้างทําป้าย BACK drop สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

80 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 99,200.-   

 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  กันยายน  2555   โดยวิธพีเิศษ 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. จ้างพิมพ์แบบพค.0401 ใบสําคัญแสดงการ

จดทะเบียน จํานวน 100 เล่ม 

 ข้อตกลงจ้าง สํานักข่าวพาณิชย์  46,545.-   
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