
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

1 จ้างพมิพน์ามบตัร จ านวน 

2,300 ใบ

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นสวน

การพมิพ์

           6,152.50 ผลงานที่ผ่านมาอยู่ใน

เกณฑ์ดี

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟาู จ านวน 3 

รายการ

ตกลงราคา บริษทั ไฮทอ็ปไลทต้ิ์ง จ ากัด            6,901.50 สินค้าตรงตามที่

ส านักงานต้องการ

3 ซ้ือมาสเตอร์ หมึกอัดส าเนา 

อย่างละ 30 ตลับ

ตกลงราคา บริษทั ดีเทค มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด

         98,868.00 บริษทัมีสินค้าพร้อม

จัดส่งได้ทนัที

4 จ้างบริการขนส่งส าหรับการ

ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ

หลักสูตรการท างานเปน็ทมี 

รถบสัปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถ ระหวา่งวนัที่ 

15-16 มิถุนายน 2555 , 6-7

 กรกฏาคม 2555 และ 

13-14 กรกฏาคม 2555

ตกลงราคา บริษทั ซาฟารีเวลิด์ จ ากัด          58,540.00 

5 จ้างบริการขนส่งในการจัด

กิจกรรมชักจูงการลงทนุ ณ 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ระหวา่งวนัที่ 18-19 

มิถุนายน 2555

ตกลงราคา บริษทั แพลทตินัม ทราเวล 

เซอร์วสิ จ ากัด

         43,800.00 

6 จ้างพมิพน์ามบตัร จ านวน 

7,400 ใบ

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นสวน

การพมิพ์

         19,795.00 

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2555

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
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(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ
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ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ
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ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

7 จ้างพมิพแ์ฟมูบตัรส่งเสริม 

(ไม่อนุญาติใหย้ืม) จ านวน 

1,000 แฟมู

ตกลงราคา บริษทั ธรรมวรัญจน์ จ ากัด            9,095.00 

8 จ้างตรวจประเมินและต่ออายุ

ใบรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ตกลงราคา บริษทั เอสจีเอส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

         92,000.00 บริษทัฯ มีความเข้าใจ

ในกระบวนการ

ท างานของส านักงานฯ

 ซ่ึงราคาของบริษทัฯ 

สูงกวา่ราคาของ

บริษทัอื่น เนื่องจาก

บริษทัอื่นจะเรียกเก็บ

ค่า Pre Audit ใน

ภายหลัง

9 จ้างพมิพแ์ผ่นพบั Thailand

 Marine Destination of 

Asia

ตกลงราคา บริษทั คัลเลอร์ บอ๊กซ์ จ ากัด          37,878.00 

10 จ้างพมิพแ์ผ่นพบั Medical 

Hubof Asia

ตกลงราคา บริษทั คัลเลอร์ บอ๊กซ์ จ ากัด          35,310.00 

11 จ้างพมิพบ์อร์ดนิทรรศการ

เคล่ือนที่พร้อมขาต้ัง จ านวน 

4 ชุด

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เนชั่น

บอร์ด แอนด์ มีเดีย 

(ประเทศไทย)

         26,108.00 

12 จ้างพมิพห์นังสือ Cost of 

Doing Business in 

Thailand

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แคนนา 

กราฟฟคิ

         53,500.00 
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วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ
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13 จ้างผลิตถุงผ้าร่ม (Polyester

 100%) จ านวน 2,000 ใบ

ตกลงราคา คณะบคุคล วรทศพล          97,000.00 

14 จ้างพมิพซ์องครุฑขนาด A4 

และพมิพซ์องขยายข้าง

ตกลงราคา บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม

กระดาษบางปะอิน จ ากัด

         19,795.00 

15 จ้างผลิตแผ่น DVD ส าหรับ

กิจกรรม Roadshow จ านวน

 100 ชุด.

ตกลงราคา บริษทั โอกิลวี ่พบัลิคลี

เรชั่นส์ เวล์ิดวายด์ จ ากัด

         25,000.00 

16 จ้างออกแบบ Roll Up 

จ านวน 4 ชิ้น

ตกลงราคา นายส าราญ เกตสุวรรณ            8,000.00 

17 จ้างพมิพแ์ผ่นพบั 

Introducing to BOI ญี่ปุุน 

จ านวน 5,000 เล่ม

ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แคนนา 

กราฟฟคิ

         39,911.00 

18 จ้างถ่ายเอกสารชี้แจง

งบประมาณป ี56 เสนอต่อ

สภาผู้แทนราษฏรและ

วฒิุสภาพร้อมเข้าเล่ม

ตกลงราคา บริษทั เอเชีย ดิจิตอลการ

พมิพ ์จ ากัด

         14,137.38 

19 จ้างบริการติดต้ังอุปกรณ์หฟูงั

ไร้สายส าหรับแปลภาษา

ต่างประเทศในงานสัมมนา 

เร่ือง ก้าวใหม่การลงทนุปี

2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

ตกลงราคา บริษทั โศภษิฐ์ จ ากัด          62,060.00 
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(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ
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ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

20 จ้างบริการติดต้ังอุปกรณ์ AV

 Equipment ในการสัมมนา

ตกลงราคา บริษทั โศภษิฐ์ จ ากัด          33,170.00 

21 ค่าเช่าหอ้งสัมมนาและเช่า

เคร่ือง LCD เพื่อใช้ในงาน

สัมมนาก้าวใหม่การลงทนุ

หลังวกิฤตอุทกภยั ประจ าป ี

2555 ในวนัที่ 14 มิถุนายน 

2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

ตกลงราคา บริษทั พชัรศักด์ิ จ ากัด          60,000.00 

22 จ้างจัดท าเอกสารสัมมนาเพื่อ

ใช้ในงานสัมมนาก้าวใหม่การ

ลงทนุหลังวกิฤตอุทกภยั ใน

วนัที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ตกลงราคา บริษทั เอเชีย ดิจิตอลการ

พมิพ ์จ ากัด

         17,120.00 

23 จ้างบริการขนส่งรถบสัปรับ

อากาศขนาดชั้นคร่ึง 43 ที่นั้ง

 1 คันและรถบสัปรับอากาศ

ขนาดกลาง 21 ที่นั่ง 2 คัน 

เพื่อใช้ในงานสัมมนา 

"ก้าวใหม่การลงทนุหลัง

วกิฤติอุทกภยั ในวนัที่ 14 

มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม

กรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา"

ตกลงราคา บริษทั ซาฟารีเวล์ิด จ ากัด 

(มหาชน)

         23,700.00 
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วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ
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ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

24 จ้างล่ามแปลภาษา

ต่างประเทศในงานสัมมนา 

วนัที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ตกลงราคา นายพรีศักด์ิ จันทร์งาม          20,000.00 

25 จ้างล่ามแปลภาษา

ต่างประเทศในงานสัมมนา 

วนัที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ตกลงราคา นายอ านาจ บญุศิริวบิลุย์          20,000.00 

26 จ้างล่ามแปล(ภาษาไทย-จีน) 

แบบมีหฟูงัในช่วงเช้าและ

แปลในงานรับลู่ทางธรุกิจ

ในช่วงบา่ย วนัที่ 4 มิถุนายน

 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

ตกลงราคา MR.LI RENLIANG          10,000.00 

27 จ้างล่ามแปลภาษา

ต่างประเทศคร่ึงวนัและแปล

ตัวต่อตัวคร่ึงวนั (ภาษาไทย-

จีน) วนัที่ 14 มิถุนายน 2555

 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.

อยุธยา

ตกลงราคา MR.SUN FUN          10,000.00 
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เหตุผลที่คัดเลือก

28 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์

ในส่ิงพมิพต่์างประเทศ The 

Nikkei Nationwide 

Morning Edition

พเิศษ บริษทั พบัลิชิตาส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

     2,570,802.00 เปน็นิตยสารที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มนักลงทนุ

เปาูหมายได้เปน็อย่างดี

29 จ้างเหมาบริการพื้นที่ ผลิต

และติดต้ังปาูยโฆษณา ณ ถ.

พหลโยธนิ แยกบางปะอิน 

(ขาเข้า) ตรงข้ามสนามกอล์ฟ

ไพทเ์ฮิร์ท ระหวา่งวนัที่ 1 

มิถุนายน 2555 -31 สิงหาคม

 2555

พเิศษ บริษทั ฮัลโลบางกอก ไต

รวชิั่น จ ากัด

       828,180.00 สามารถด าเนินการ

ใหบ้ริการพื้นที่ ผลิต

และติดต้ังปาูยโฆษณา

ได้ทนัตามระยะเวลา

และมีคุณภาพงานที่

เหมาะสม

30 จ้างบริการเปน็สมาชิกระบบ

ฐานข้อมูล FDI Market 

Database

พเิศษ The Financial Times 

Limited

       500,000.00 มีคุณลักกษณะตรง

กับความต้องการใช้

ของส านักงาน และมี

ความน่าเชื่อถือ

31 ลงโฆษณาในหนังสือพมิพ ์

กรุงเทพธรุกิจ

พเิศษ บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

       140,000.00 สามารถลงโฆษณาได้

ทนัตามระยะเวลาที่

ก าหนด และมี

คุณภาพงานที่

เหมาะสม ทั้งยัง

สามารถเข้าถึงกลุ่ม

นักลงทนุเปาูหมายได้

เปน็อย่างดี
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(ราคากลาง)
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32 จ้างเหมาผลิตส่ือวดีีทศัน์ 

(VDO BOI ROADSHOW 

2012)

พเิศษ บริษทั โอกิลวี ่พบัลิครี

เลชั่นส์ เวล์ิดวายด์ จ ากัด

     1,954,890.00 เปน็บริษทัที่มี

ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการ

ผลิตส่ือที่ใช้ในงานได้

เปน็อย่างดี

33 จ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา พเิศษ บริษทั โอกิลวี ่พบัลิครี

เลชั่นส์ เวล์ิดวายด์ จ ากัด

       321,000.00 เปน็บริษทัที่มี

ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการ

ผลิตส่ือที่ใช้ในงานได้

เปน็อย่างดี

34 จ้างจัดท า Artwork ส าหรับ

ส่ือปาูยโฆษณากลางแจ้ง

พเิศษ บริษทั โอกิลวี ่พบัลิครี

เลชั่นส์ เวล์ิดวายด์ จ ากัด

       256,800.00 เปน็บริษทัที่มี

ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญการ

ประชาสัมพนัธก์าร

ผลิตออกแบบ 

Artwork ส่ือปาูย

โฆษณากลางแจ้งที่มี

ความทนัสมัยได้เปน็

อย่างดี
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เหตุผลที่คัดเลือก

35 จ้างจัดท าโฆษณา

ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือ

ออนไลน์

พเิศษ บริษทั ยูไนท ์มีเดีย จ ากัด    10,560,000.00 เปน็ผู้มีประสบการณ์

และมีความเชี่ยวชาญ

ในเครือข่ายส่ือ

ออนไลน์ชั้นน าที่

สามารถเข้าถึงกลุ่ม

นักลงทนุเปาูหมายได้

เปน็อย่างดี

36 จ้างลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์

ในส่ิงพมิพต่์างประเทศ The 

Nikkei Nationwide 

Morning Edition

พเิศษ บริษทั พบัลิชิตาส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

     3,856,493.00 เปน็นิตยสารที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มนักลงทนุ

เปาูหมายได้เปน็อย่างดี

37 จ้างเหมาผลิตรายการและ

เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์

ทางช่อง TNN2

พเิศษ บริษทั พเีพลิมีเดีย จ ากัด      1,950,000.00 เปน็บริษทัฯ ที่มี

ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญในการ

ผลิตและเผยแพร่ส่ือ

ประชาสัมพนัธท์ี่มี

ความทนัสมัยได้เปน็

อย่างดี

38 จ้างเหมาบริการพื้นที่โฆษณา

ภายในอาคารทา่อากาศยาน

สุวรรณภมูิ

พเิศษ บริษทั ทเีอสเอฟ แมเนจ

เม้นท ์จ ากัด

     9,697,000.00 เปน็ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายใหดู้แล

เร่ืองปาูยโฆษณาทั้ง

ภายในและภายนอก

อาคารสนามบนิ

สุวรรณภมูิ

Page 8



วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ผู้เสนอราคา/ยื่นข้อเสนอ

เข้ารบังาน จ านวนเงนิ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

39 เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 

จ านวน4 คัน ศทภ.2 จ านวน

 1 คัน ,ศทภ.3 จ านวน 1 คัน

,ศทภ.5 จ านวน 1 คัน,ศทภ.6

 จ านวน 1 คัน รถบรรทกุ 1 

คัน ของศทภ.1

e-Auction บริษทั เวลิด์คลาส เรนท ์อะ 

คาร์ จ ากัด

        3,216,420.00 บริษทั กรุงไทยธรุกิจ  ลีสซ่ิง

 จ ากัด

     2,684,844.00 ส่งเอกสารหลักฐาน

การพจิารณาถูกต้อง

ครบถ้วน ข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วน และ

เสนอราคาต่ าสุด

บริษทั กรุงไทยธรุกิจลีสซ่ิง 

จ ากัด

        2,684,844.00 

บริษทั ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด         2,908,260.00 

40 จ้างที่ปรึกษาประชาสัมพนัธ์

โครงการฟื้นฟภูาพลักษณ์

ประเทศไทย

คัดเลือก บริษทั 124 คอมมิวนิเคชั่นส์

 คอนซัลต้ิง จ ากัด

       21,000,000.00 บริษทั 124 คอมมิวนิเคชั่นส์

 คอนซัลต้ิง จ ากัด

   20,000,000.00 ข้อเสนอด้านเทคนิค 

ตรงตาม TOR ที่

ก าหนด
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