
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน สิงหาคม 2555

1 จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 612,500 วิธีพิเศษ 1.บจ.ดูมายเบส / 612,500 บจ.ดูมายเบส/ 612,500 เป็นผู้มีฝีมือ มีความชํานาญเป็นพิเศษ

จํานวน 1,250,000 แผ่น ในการพิมพ์กระดาษโลโก้



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 6,985.00

2 วัสดุอปกรณ์ห้องน้ํา 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 56,175.00

3 หมึกเครื่องโทรสาร จํานวน 12 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 46,652.00

4 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 3,943.50

5 วัสดุสํานักงาน 7 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 6,493.00

6 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Brother HL  5240 ข้อตกลงซื้อ บจ.สหธุรกิจ 39,804.00

7 เครื่องโทรศัพท์,โทรสาร,เครื่องตรวจสอบธนบัตร ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 12,699.51

8 วัสดุสํานักงาน 18 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 9,423.00

9 เครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว 4 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ หจก.พระสมุทรพิมพ์ดีด 88,000.00

10 เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ 5 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 18,500.00

11 อุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนา 4,451.20

12 ตู้สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ตู้ Rack) ข้อตกลงซื้อ บจ.ควอลิตี้ บิส 79,180.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน สิงหาคม  2555 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  สิงหาคม 2555   โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างออกแบบพร้อมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสมาคม

การค้าและ Biz club 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเอซีสมีเดีย 8,132.-   

2. ผลิตสื่อแผ่นพับรับสมัครสมาชิกศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 19,260.-   
3. เพิ่มจุดสัญญาณคอมพิวเตอร์ 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง 5,436.67   
4. จ้างให้คําปรึกษา วันที่ 8 ส.ค. 55  ข้อตกลงจ้าง นายมโนรถ กศุลศักดิ์ 12,000.-   
5. จ้างเหมาบริการให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเริ่มต้นธุรกิจ  

วันที่ 22 ส.ค. 55 

 ข้อตกลงจ้าง ดร.อาทิตยา ชูตระกูล 12,000.-   

6. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง 50,000 กม. กม - 2601  ข้อตกลงจ้าง บจ. เอช ซีเอ็น 2,033.-   
7. จ้างออกแบบและจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ( e-Learning )  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 50,290.-   
8. ซ่อมแซมระบบสัญญาณโทรศัพท์  ข้อตกลงจ้าง บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 1,391.-   
9. ออกแบบและผลิตโปสเตอร์เผยแพร่พารกิจกรมฯ  ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเอซีสมีเดีย 15,921.60   

10. จ้างพิมพ์ใบวุฒิบัตร ต้นกล้าสาํนักงานบัญชีคุณภาพ 

 จ.เชียงใหม่ 105 แผ่น 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 6,741.-   

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

ทําสําเนาเอกสารประกอบการประชุม 31 ชุด 

ซ่อมรถยนต์ หมายเลข นง – 9346 

ซ่อมประตูกระจกบานเลื่อน 

ลงประกาศจะขีดชื่ออกจากทะเบียน 

จ้างเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศขนาดโดยสาร 

จํานวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 

จัดจ้างทําสําเนาเอกสารประกอบการประชุมขนาด  

เอ 4  31 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

หนังสือพิมพ์ผ่านสื่อโฆษณา 

บจ.พรทิพย์ แทรเวล 

 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

2,914.- 

5,731.67 

14,980.- 

31}700.- 

115,000.- 

 

2,914.- 
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือนสิงหาคม 2555  โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

17. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/444843  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 14,124.-   

18. จ้างพิมพ์วุฒิบัตร ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ  

จํานวน 86 แผ่น 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 5,521.20   

19. จางตามโครงการตรวจสอบระบบการพิมพ์ออกในระบบ

ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ( e-Certificate ) 

 ข้อตกลงจ้าง สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

350,000.-   

20. ซ่อมรถยนต์ กน - 1674  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 8,168.38   

21. จ้างจัดทําบอร์ดนิทรรศการธุรกิจต้นแบบการจัดการ

คุณภาพธุรกิจ 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเอซีสมีเดีย 8,0780.72   

22. ซ่อมแซมติดตั้งประตูบานคู่ โซน C พร้อมติดสติ๊กเกอร์ 

จํานวน 6 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี. 70,620.-   

23. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/667/43 

 ( ห้อง ผชช. ) 

 ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 11,984.-   

24. จ้างเหมาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น  

วันที่ 25 ส.ค. 55 

 ข้อตกลงจ้าง หจก.ธนัชวิชญ์ แทรเวล 10,000.-   

25. จ้างพิมพ์วุฒิบัตรธุรกิจบริการที่ผ่านการพัฒนาบริหาร

จัดการฯ  73 ใบ 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 4,686.60   

26. จ้างทําสําเนาขนาด เอ 4  90 ชุด  ข้อตกลงจ้าง คณะบุคคลเพื่อน โอ.เอ( 2001 ) 1,768.50   
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือนสิงหาคม 2555  โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

27. จ้างเหมาให้บริการ ให้คําปรึกษาธุรกิจ วันที่ 5 ก.ย. 55  ข้อตกลงจ้าง ดร.วันทนา ปทุมอนันต์ 12,000.-   

28. จ้างเหมาให้บริการ ให้คําปรึกษาธุรกิจ วันที่ 12 ก.ย. 55  ข้อตกลงจ้าง ดร.นิเวศน์ ธรรมะ 12,000.-   

29. จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการ 

 DBD Get Together 2012 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเอซีสมีเดีย 31,565.-   

30. ทําสําเนาเอกสารทําเนียบรุ่นผู้เข้าอบรมหลกัสูตรต้นกล้า

สํานักงานบัญชีคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2555 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

54,162.-   

31. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 11 คัน  ข้อตกลงจ้าง บจ.พรทิพย์ แทรเวล 

 

209,000.-   

32. จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน สัมมนา 

 DBD Get Together 2012 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเอซีสมีเดีย 99,510.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2554 ประจําเดือน  สิงหาคม  2555   โดยวิธกีรณพีเิศษ 

 
 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จํานวน 5 รายการ  ข้อตกลงจ้าง สํานักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก 200,625.-   

 
 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2554 ประจําเดือน  สิงหาคม  2555   โดยวิธพีเิศษ 

 
 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. จ้างพิมพ์แบบ พค.0401 ใบสําคัญแสดงการ

จดทะเบียน จํานวน 100 เล่ม 

 ข้อตกลงจ้าง สํานักข่าวพาณิชย์  46,545.-   
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