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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งดาํเนนิกจิกรรมสรา้งการรับรู้รางวัล
ธรุกจิแฟรนไชสท์�ีมมีาตรฐานคณุภาพยอด
เย�ียมประจาํปี

1,800,000.- สอบราคา 1.บรษัิท ไดเรค็ชั�น แพลน
จาํกัด / 1,620,000.-
2.บรษัิท พนีาดา้ จาํกัด
/1,687,390.-
3.บรษัิท ออล อเีวน้ท ์เอเจน
ซ�ี จาํกัด / 2,996,000 .-
 

บรษัิท ไดเรค็ชั�น แพลน
จาํกัด / 1,620,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

ตามTORและเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี

ไดรั้บอนมุัติ
 

2. ซ�ือรถยนตต์ามโครงการตรวจสอบและ
ตดิตามดาํเนนิคดธีรุกจิท�ีกระทาํความผดิ
ตามกฎหมายท�ีอยู่ในความรับผดิชอบของ
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้จาํนวน 2 รายการ
(รายการรถบรรทกุดเีซล ขนาด 1 ตัน ขับ
ขับเคล�ือน 2 ลอ้

12,665,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท แสงฟา้อซีซู ุเซลล์
จาํกัด / 9,921,200.-
2.บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผู้
จาํหนา่ยโตโยตา้ จาํกัด
/1,035,300.-
 

บรษัิท แสงฟา้อซีซู ุเซลล์
จาํกัด /
9,921,200.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

ตามTORและเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี

ไดรั้บอนมุัติ

3. ครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่ 1 รายการ
(รายการรถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ท�ีนั�ง
หลังคาสงู จาํนวน 3คัน กรณมีผีู้ย�ืนเสนอ
เอกสารประกวดราคารายเดยีว)

3,450,000.- อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ีผู้
จาํหนา่ยโตโยตา้ จาํกัด /
3,450,000.-

บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ี
 ผู้จาํหนา่ยโตโยตา้ จาํกัด/
3,447,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

ตามTORและสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ
 

4. โครงการปรับปรงุโปรแกรมตรวจสอบช�ือ
นติบิคุคล

1,900,000.- สอบราคา 1.บจ.เกทซอฟท ์คอรป์อเรชั�น
 / 374,500.-
 2.บจ.ไทยเทคโนโลยแีละ
คอมพวิเตอร ์/ 1,744,100.-
 3.บจ.ดาตา้โกลบ /
1,730,000.-
 

บจ.ไทยเทคโนโลยแีละ
คอมพวิเตอร/์1,740,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

ตามTORและเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี

ไดรั้บอนมุัติ

5. ดาํเนนิงานการสัมมนาทางวชิาการสมาคม
การคา้ โครงการสง่เสรมิพัฒนาสถาบันการ
คา้ ภายใตค้า่ใชจ้า่ยในการพัฒนาผู้ประกอบ
การและธรุกจิเตรยีมความพรอ้มสู่ตลาด
อาเซยีน

1,000,000.- สอบราคา .บจ.ไดเรค็ชั�น แพลน /
 588,000.-
2.บจ.บสิซเินส แอควิแมน /
973,325.50
3.บจ.ธรรมดว้ยปัญญา
/998,000.-
4.บจ.เออารไ์อท ี/
1,501,210.-
 

บจ.ไดเรค็ชั�น แพ
ลน/588,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

ตามTORและเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี

ไดรั้บอนมุัติ

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มถินุายน 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. วัสดอุปุกรณไ์ฟฟา้ จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 2,697.47  

2. สายสัญญาณและอปุกรณส์ัญญาณ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 1,473.39  

3. หมกึเคร�ืองคอมฯHP LJ P1102 จาํนวน 6
กลอ่ง  

ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น
11,549.58

 

4. วัสดคุอมพวิเตอร ์กลอ้งและอปุกรณเ์กบ็สาย
ไฟ 7 รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ
15,111.-

 

5. เคร�ืองโทรสารเคร�ืองโทรศัพทแ์ละฟลิม์
เคร�ืองโทรสาร 4 รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์
16,780.98

 

6. อปุกรณไ์ฟฟา้ 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 4,809.65  

7. รถเขน็ชั�นเดยีวพับได ้2 คัน  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เลท็สโ์กฟอรอ์ทิ 5,489.10  

8. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 1,104.-  

9. สตกิเกอรต์อ่เน�ือง 30 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนเนอรัลคอมพวิเตอร์ 22,470.-  

10. กระดาษ 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 24,640.-  

11. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 31,672.-  

12. หมกึพมิพส์าํเนาและกระดาษไขแมพ่มิพ ์2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย)
16,585.50

 

13. หมกึเคร�ืองพมิพส์าํเนาสดีาํ รโิก ้35 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 2,304.-  

14. กระดาษกาวยน่ 1"และกระตกิน�ํารอ้น 2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์
2,304.-

 

15. วัสดอุปุกรณไ์ฟฟา้ และอ�ืนๆ จาํนวน 11
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991)
25,567.65

 

16. เกา้อ�ีพนักพงิ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 14,517.76  

17. สตกิเกอรต์ราชา้ง 5 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 299.60  

18. ปากกาเนน้ขอ้ความ 2 หวั 10 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 13,000.-  

19. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 36,050.-  

20. วัสดสุาํนักงาน แผน่ดวีดีแีละกลอ่งใสแ่ผน่
ดวีดี ี6 รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ
27,737.-

 

21. แฟม้ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 1,512.-  

22. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 10,215.-  

23. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 12,180.-  

24. เคร�ืองบันทกึเสยีง Sony ICD-UX513
จาํนวน 1 เคร�ือง  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์
4,990.-

 

25. Flash drive และ Film Panasonic 2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.พ.ีเจน(1999)
7,225.-

 

26. อปุกรณต์ดิตั�งเคร�ืองปั�มน�ํา  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา(1991) 7,447.20  

27. หมกึ Fujisu DL3750 จาํนวน 30 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 12,185.-  

28. ตรวจเชค็พัดลมตั�งพ�ืน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินต็เวริค์ 695.50  

29. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 656  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 14,124.-  

30. จา้งลงประกาศจะขดีช�ือออกจากทะเบยีนใน
หนังสอืพมิพ ์ส�ือโฆษณา 1 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ส�ือโฆษณา 37,800.-  

31. เชค็ระยะทาง 5,000 กม.  กน - 1676  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 2,345.44  

32. จา้งใหค้าํปรกึษาการเร�ิมตน้ธรุกจิการตลาด
กลยทุธก์ารบรหิารจัดการแนะนาํเทคนคิการ
ทาํธรุกจิฯ วันท�ี 9 ม.ิย. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร.อาทติยา ชตูระกลู 12,000.-  

33. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิการ
เงนิและการคา้ตา่งประเทศแผนธรุกจิเทคนคิ
การทาํธรุกจิฯ วันท�ี 9 ม.ิย. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง ผศ.ดร.สมชาย  รัตนช�ือสกลุ 12,000.-  

34. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลขครภัุณฑ์
0121/593/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 5,029.-  
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35. ซอ่มรถยนต ์นง - 3549  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอกสยามธรุกจิ 8,800.-  

36. ซอ่มรถยนต ์นง - 3614  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอกสยามธรุกจิ 9,750.-  

37. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการตลาด การ
ออกแบบและการพัฒนาผลติภัณฑ์
สรา้งสรรคแ์นะนาํเทคนคิในการทาํธรุกจิ 
วท. 22 ม.ิย. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นส.ขวัญหทัย ตัณฑเ์กยรู
 

12,000.-  

38. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด การบรหิารจัดการ การเงนิ แนะนาํ
เทคนคิในการทาํธรุกจิฯ     วท. 14 ม.ิย. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นางวันทนา ปทมุอนันต์ 12,000.-  

39. จา้งใหค้าํปรกึษาการเร�ิมตน้ธรุกจิการตลาด
การบรหิารจัดการ   แผนธรุกจิเทคนคิการทาํ
ธรุกจิฯ วท. 22 ม.ิย. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสรุพงษ ์วงพลับ 12,000.-  

40. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาดการจัดทาํแผนธรุกจิการบรหิาร
จัดการเทคนคิการทาํธรุกจิฯ วท. 14 ม.ิย.
54

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร.นเิวศน ์ธรรมะ 12,000.-  

41. ปั�มดอกกญุแจลกูบดิประตู  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 588.50  

42. ซอ่มรถยนต ์กธ - 8414  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์ 4,100.-  

43. งานเพ�ิมจดุรับสัญญาณดาวเทยีมหอ้งประชมุ
ชั�น6 - ชั�น7

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอน็ทยี ู( ประเทศไทย ) 8,560.-  

44. จา้งเหมาซอ่มแซมเฟอรน์เิจอรล์อยตัว  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอน็ทยี ู( ประเทศไทย ) 40,125.-  

45. ซอ่มรถยนต ์นง - 8414  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 989.75  

46. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/590/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 535.-  

47. ร�ือเปล�ียนบานประตไูมข้องเกา่หอ้งการเงนิ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 9,523.-  

48. ซอ่มจอ Touch Screen เคร�ืองแสดงความ

พงึพอใจในการใชบ้รกิาร

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พแีอนดท์ฯี 7,490.-  

49. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/631/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 17,441.-  

50. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/479/43, 0121/476/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 1,070.-  

51. ซอ่มรถยนต ์นง - 3611  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 3,926.90  

52. ตรายางจาํนวน 93 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 7,070.-  

53. จา้งลงประกาศ ฯ จะขดีช�ือหา้งหุ้นสว่นบรษัิท
ออกจากทะเบยีนในหนังสอืพมิพ ์ส�ือ
โฆษณา

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ส�ือโฆษณา 18,400.-  

54. จา้งทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4   150 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 20,250.-  

55. จา้งพมิพ ์Inkjet Indoor พมิพง์านอนิด
อรอ์�ิงเจด็สาํหรับโครง Pop up มาตรฐาน
หนา้ตรง 1 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ซ์ 6,955.-  

56. ซอ่มเคร�ืองโทรสารย�ีหอ้ Panasonic  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริค์ 818.55  

57. จา้งเหมาซอ่มแซม ตดิตั�งพัดลมดดูอากาศ
ชั�น 17

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีว.ีด.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 5,136.-  

58. ซอ่มรถยนต ์นง - 5926  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการเทรดด�ิง 4,601.-  

59. ซอ่มรถยนต ์นง - 5927  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการเทรดด�ิง 11,000.67  

60. เปล�ียนแสควดเีคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 1,284  

61. อปุกรณป์รับสัญญาณโทรทัศนแ์บบจาน
ดาวเทยีม

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริค์ 15,472.20  

62. จัดทาํสาํเนาเอกสารขนาด เอ4 พรอ้มจัดชดุ
250 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 7,250.-  

63. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/383/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 21,614.-  

64. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/375/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 5,029.-  

65. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/373/43

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 21,614.-  

66. พมิพค์ู่มอืการพัฒนาธรุกจิโลจสิตกิสส์ู่
มาตรฐานiso จาํนวน 500 เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 79,715.-  

67. ซอ่มแซมหลังคาเหลก็แมททัลซสีกรฟุอร์  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 99,510.-  

68. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด การบรหิารจัดการฯ วท. 7 ก.ค.
54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสนทิ จงึมงคลกาล 12,000.-  

69. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด การบรหิารจัดการฯ ลท. 7 ก.ค.
54

 ขอ้ตกลงจา้ง นางสาววันทนา ปทมุอนันต์ 12,000.-  

70. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด E-Marketing ฯ วท. 12 ก.ค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายกรษิฐ ์ไขม่กุ 12,000.-  

71. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด การบรหิารจัดการฯ วท. 12 ก.ค.
54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายธาน ีแมน้จรงิ 12,000.-  

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มถินุายน 2554 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบบรกิารขอ้มลูธรุกจิ 200,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย์    79,180.-  

2. แบบพมิพ ์3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิยก์รมสง่เสรมิการ
สง่ออก

167,990.-  

3. แบบโลโกก้ระทรวงพาณชิย ์100,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย์ 54,570.-  

 
 
 


