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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555 เดอืน พฤศจกิายน 2554 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

 ไมม่รีายการ      

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555 เดอืน พฤศจกิายน 2554 โดยวธิพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งจัดทาํวารสารกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
"ตน้สายปลายทางธรุกจิ" ฉบับท�ี 11-12 

400,000.- พเิศษ 1.บรษัิท แฮปป�ี รทูนี จาํกัด /
308,160.-
2.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด 9-พลัส
แอด / 347,750.-
3.บรษัิท ราชาการพมิพ ์2002
จาํกัด / 385,200.-
 

บรษัิท แฮปป�ี รทูนี
จาํกัด / 308,160.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด

2. จา้งดาํเนนิการจัดงานมหกรรมฟ�ืนฟผูู้
ประกอบธรุกจิท�ีประสบอทุกภัย
 

385,000.- พเิศษ
 

1.บรษัิท โอเอซสิ มเีดยี จาํกัด
/ 380,000.-

บรษัิท โอเอซสิ มเีดยี
จาํกัด / 380,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555  เดอืน พฤศจกิายน 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หว่งกญุแจและสตกิเกอร ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 460.-  

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

3. ยางนอก 4 เสน้ นง-7230  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 12,240.80  

4. หมกึเคร�ืองพมิพ ์Canon IX5000 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 2,396.80  

5. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 6,760.-  

6. อปุกรณโ์ทรทัศน ์5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,412.40  

7. แบตเตอรร์�ีรถยนต ์บธ-2567  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 3595.20  

8. แบตเตอรร์�ีรถยนต ์นง-3549  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 3595.20  

9. ลอ้รถเขน็ 1 คู่  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 520.-  

10. จา้งแปลพระราชบัญญัตกิารประกอบธรุกจิ
ของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2542 รวมทั�งกฎ
กระทรวง ประกาศประทรวง         และประ
กาศกรมฯ

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร.พนิัย ณ นคร 50,000.-  

11. ตรายางจาํนวน 167 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 13,010.-  

 

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555  เดอืน พฤศจกิายน 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

12. ดแูลระบบขอ้มลูบรหิารจัดการงบประมาณ
ระยะเวลา 1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ลอจคิ อนิเทลลเิจนส์ 17,911.80  

13. จา้งทาํเอกสาร 110 ชดุ พรอ้มเขา้เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 7,810.-  

14. เชค็ระยะทาง 60,000 กม. นง - 9346  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ นนทบรุี 2,618.29  

15. ซอ่มแซมกระเบ�ืองยาง ชั�น 11  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 49,915.50  

16. ตดิตั�งกระจกใส หอ้งชั�น 11 โซน A  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 49,594.50  

17. ซอ่มรถยนต ์นง - 7230  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ นนทบรุี 1,348.20  

18. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข 389,391  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 2,782.-  

19. ทาสผีนังหอ้งและเพดาน ชั�นท�ี 2  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 26,937.25  

20. ตดิตั�งระบบไฟฟา้และลา้งหอ้งทาํงาน ชั�นท�ี

2

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 57,307.06  

21. ทาํสาํเนาเอกสารประกาศช�ีแจงตอ่วสิามัญ
พจิารณารา่ง พรบ. รายจา่ยประจาํปฯี  70
เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นดกีอ๊บป�ี แอนด ์แสตมป์ 1,078.-  

22. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กธ - 9033  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 925.-  

23. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กธ - 6924  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 4,857.80  

24. ซอ่มเคร�ืองกดบัตรควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอร ์ฯ 1,284.-  

25. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง บธ – 2567 จาํนวน
6 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 3,504.25  

26. จา้งทาํสาํเนาเอกสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคล เพ�ือน โอ เอ ( 2001 ) 3,324.10  

27. ทาํหนังสอื 100 ป ีหอทะเบยีนหุ้นสว่น
บรษัิท 1,000 เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.คัลเลอร ์ไอเดยี อนิโนเวชั�น 85,600.-  

 
 


