
1 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 250,000 วิธีสอบราคา 1.บจ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตรี้/227,500 บจ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จํานวน 500 กล่อง 2.บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร/์240,750 /227,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.คอมฟอร์ม/247,170 วงเงินงบประมาณ

4.บจ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์/266,430

2 จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหาร 500,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.คลูเอทีฟ จํากัด/400,000 บจ.คลูเอทีฟ จํากัด/400,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จัดการพัสดุ 2.บจ. ลอจิค อินเทลลิเจนส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 375,000 วิธีพิเศษ 1.บจ. ดูมายเบส/367,500 บจ. ดูมายเบส/367,500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างจัดทําแฟ้มทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจ 1,117,220 วิธีพิเศษ 1.บจ. แฮปปี้รูทีน/1,111,462.50 บจ. แฮปปี้รูทีน/1,111,462.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

การค้าแบบใหม่และแฟ้ม 9 ทศวรรษ เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 501,824 วิธีสอบราคา 1.บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1.บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เทปพิมพ์อักษร และหมึกโทรสาร /224,282.70 /224,282.70 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ. สหธุรกิจ/15,021.73 2.บจ. สหธุรกิจ/15,021.73 วงเงินงบประมาณ

3.บจ. โฟนิกซ์/117,429.29 3.บจ. โฟนิกซ์/117,429.29

6 จ้างจัดกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 540,000 วิธีพิเศษ 1.บจ. โอเอซิส มีเดีย บมจ.ไทย แอ็พพริซิเอชั่น/540,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ความร่วมมือ (MOU) ภายใต้การจัดงาน  2.บมจ. ไทย แอ็พพริซิเอชั่น/552,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เชื่อมโยงพันธมิตร ขับเคลื่อนธุรกิจไทย นํา AEC วงเงินงบประมาณ

7 จ้างจัดกิจกรรม การขับเคลื่อนธุรกิจค้าส่ง 197,950 วิธีพิเศษ 1.บจ. เวิลด์ ไอเดีย/197,950 บจ. เวิลด์ ไอเดีย/197,950 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้งาน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เชื่อมโยงพันธมิตร ขับเคลื่อนธุรกิจไทย วงเงินงบประมาณ

นํา AEC 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือนกันยายน  2556



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือนกันยายน  2556

8 ซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง 8,599,000 วิธีการทาง 1.บจ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า/ บจ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

(ดีเซล) จํานวน 7 คัน อิเล็กทรอนิกส์ 8,599,000 /8,599,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างโครงการจัดพิมพ์คําแปลกฏหมายที่อยู่ใน 159,697.50 วิธีพิเศษ 1.บจ. แฮปปี้รูทีน จํากัด/159,697.50 บจ. แฮปปี้รูทีน จํากัด/159,697.50 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.หจก.๙พลัส-แอด/184,575 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เป็นภาษาอังกฤษ วงเงินงบประมาณ

10 แบบพิมพ์ จํานวน 7 รายการ 262,723.31 วิธีพิเศษ 1.เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์/ เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

262,723.31 /262,723.31 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จํานวน 128 ชุด 3,535,000 วิธีการทาง 1.บจ. แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท/3,535,000 บจ. แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อิเล็กทรอนิกส์ /3,535,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 ตู้ทําน้ําเย็นแบบใช้ขวด จํานวน 1 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ หสม. ไอซี - แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 4,815.00

2 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม. กรุงเทพวิทยา 2,570.00

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก. พีเอ็นซัพพลาย 99 8,063.52

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 5,885.00

5 ซื้อเก้าอี้สําหรับผู้ติดต่อ จํานวน 15 ตัว ข้อตกลงซื้อ บจ. บี.ดี.วี. วิวัฒน์ ก่อสร้าง 41,730.00

6 หัวจ่ายหมึก (Printhead) ข้อตกลงซื้อ บจ.พล็อต แอนด์ ปริ้นท์ซิสเต็มส์ 2,461.00

เซอร์วิส

7 หมึกเครื่องโทรสาร Panasonic KX-MB 2030 ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 3,809.20

จํานวน 4 กล่อง

8 หมึกเครื่องพิมพ์ Fujitsu ribbon DL3750,3800 ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 14,445.00

จํานวน 30 กล่อง

9 เครื่องโทรสารระบบ laser จํานวน 3 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 32,999.99

10 ซื้ออุปกรณ์งานช่าง จาํนวน 25 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 49,787.10

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน กันยายน 2556 โดยวิธีตกลงราคา



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  กันยายน  2556   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคา

กลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างจัดทําคู่มือบริหาร ร้านค้าปลีกและการประเมินเกณฑ์คณุภาพธุรกิจค้า

ค้าส่งค้าปลีก 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โซดิแอก กราฟฟิคโซลูชั่น 99,510.-   

2. จ้างทําปกแฟ้มและใบขั้นเอกสารประกอบการประชุม  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้ รูทนี 20,330.-   
3. จ้างแปลเอกสารแบบคําขออนุญาตและหนังสือรับรอง การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว จํานวน 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.มาสเตอร์พีชทรานสาลชั่น 29,318.-   

4. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0121/451/43 ( ห้องแฟ้ม )  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 2,354.-   
5. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง   ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 15,087.   
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/672/43 

ลงประกาศขีดชื่อ ออกจากทะเบียนร้าง 

ทําเอกสารจํานวน 20 ชุด 

จัดพิมพ์แบบใบอนุญาตสมาคมการค้า จํานวน 1 รายการ 

จ้างเหมาทาสีผนัง ฝ้า ประตู ชั้น 2,3,4, - 15 

ซ่อมรถยนต์ นจ - 1153 ตามระยะทาง 10,000 กม. 

ซ่อมรถยนต์ นจ - 1147 ตามระยะทาง 10,000 กม. 

ซ่อมรถยนต์ กย - 3267 จํานวน 16 ราย 

จ้างถอดประกอบอุปกรณ์ระบบภาพ และระบบเสียง ศูนย์ฝึกอบรม 

พัฒนาธุรกิจการค้า  

ค่าเชื่อมต่อเครื่องเล่นวิทยุ/ซีดี กับชุดประกาศเสียง 

ซื้อสายสญัญาณ 6 รายการ 

จ้างทําตรายาง จํานวน 77 อัน  

 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

หสม.ไอซแีอร์ 

บจ. สื่อโฆษณา 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์ 

คุณประภัสสร นันทะ 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

บจ.มหานคร ออโตโมบิล 

Thiee Build Enterprise 

 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

ร้านธรรมธร 

 

3,959.- 

1,000.- 

1,400.- 

9,630.- 

36,070.- 

1,796.74 

1,313.96 

7,285.63 

51,895.- 

 

6605.- 

43,335.- 

8,740.- 

  



 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือนกนัยายน  2556 โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

18. 

 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

 

25. 

26. 

จ้างจัดทําวุฒิบัตรหลักสูตร อบรมการบริหารจัดการและ

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ( e - learning ) 

ซ่อมเครื่องสลับสัญญาณ ห้องม่วงมงคล 

 หมายเลข 55-0705-0001 

ซ่อมรถยนต์ กพ – 2936 จาํนวน 7 รายการ 

ขนย้ายกล่องเอกสาร จํานวน 2 รายการ 

ขออนุมัติจัดจ้างทําแผ่นพับรายชื่อ สํานักงานบัญชีคุณภาพ 

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 

 เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการฯ จํานวน 1 คัน 

จ้างโครงการจัดพิมพ์คําแปลกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นภาษาอังกฤษ 

จัดทําแฟ้ม 9 ทศวรรษ DBD 

จ้างเหมารื้อถอนเปลี่ยนกระจกและซ่อมแซมฝ้า 

 จํานวน 5 รายการ 

 ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

 

หจก.เอกสยามธุรกิจ 

คุณประพัสสร นันทะ 

บจ.แฟรนเน็กซ ์

บจ.ธนัชวิชญ แทรเวลกรุ๊ป 

 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

บจ.บี.ดี.วี 

26,215.- 

 

5,189.50 

 

23,520.- 

12,770.- 

11,770.- 

23,000.- 

 

159,697.50 

 

95,497.50 

13,489.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  กันยายน  2556  โดยวธิพีเิศษ 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จํานวน 7 รายการ  ข้อตกลงจ้าง สํานักข่าวพาณิชย์  262,723.31   
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