
1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับระบบ 809,100 วิธีพิเศษ 1.บจ.ไอพ เอ็กซ์เชนจ์/1,004,088 บจ.วันโอวัน โกลเบิ้ล/808,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

Call Center 2.บจ.วันโอวัน โกลเบิ้ล/808,920 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.บุนจิน เอ็นเตอร์ไพรส์/938,604 วงเงินงบประมาณ

2 จ้างปรับปรุงสถานที่ทํางานสํานักงานพัฒนา 975,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง/974,622.38 บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง/964,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 

ธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ มีประสบการณ์และเสนอราคา

80 พรรษา ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจ 500,000 สอบราคา 1.บจ.เบลส พลัส/799,995 หจก.ไอเดียโซน/480,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อวิทยุ 2.หจก.ไอเดียโซน/480,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จัดซื้อตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ 3,000,000 อิเล็ก 1.บจ.บิซโพเทนเชียล/2,649,000 บจ.บิซโพเทนเชียล/2,640,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 2 ทรอนิกส์ 2.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์/2,790,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2556



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 กลอนประตูห้องน้ําบานสําเร็จ จํานวน 12 ตัว ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 3,723.60

2 เครื่องโทรสาร Vrother รุ่น Fax 837 จํานวน 1 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.ลีก้า บิสสิเนส 3,937.60

3 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 4,750.00

4 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัว ข้อตกลงซื้อ บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง 14,445.00

5 ปากกา จํานวน 250 ด้าม ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 750.00

6 แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ 3K ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 2,461.00

7 วัสดุอุปกรณ์สําหรับห้องน้ํา 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 54,634.20

8 สาย VGA ยาว 10 เมตร จํานวน 5 เส้น ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 4,012.50

9 เครื่องโทรสาร Panasonic kx-fp 701 cx จํานวน 1 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 4,226.50

10 รถเข็นอเนกประสงค์ 1 คัน ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 600.00

11 วัสดุอุปกรณ์แสงสว่างบริเวณลานจอดรถ 7 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นิวสยามพัฒนา (1999) 5,039.70

12 โช๊คอัพประตูบานสวิง 4 ชุด ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 6,420.00

13 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 5,248.35

14 วิทยุสื่อสาร จํานวน 5 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 24,931.00

15 วัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง 463,900.00

16 อุปกรณ์กระจายสัณญาณ และอุปกรณ์สํารองไฟฟ้าจํานวน ข้อตกลงซื้อ บจ.ควอลิตี้ บิส 1974 43,000.00

17 เครื่องสแกนนิ้วมือ ข้อตกลงซื้อ บจ.ดิจิตอล โซลูชั่น เทค 15,943.00

18 เครื่องกดบัตรคิว ข้อตกลงซื้อ บจ.ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล 99,510.00

19 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 169,224.73

20 อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ควอลิตี้ บิส 1974 9,946.19

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

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.พี.เอ็นซัพพลาย 99 4,023.20

23 ยางนอก นง-5926 จํานวน 4 เส้น ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 14,766.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน มกราคม  2556 โดยวิธีตกลงราคา



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน มกราคม  2556 โดยวิธีตกลงราคา

24 วัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 14,766.00

25 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 14 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 65,194.03



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  กุมภาพนัธ์ 2556   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างทําสําเนาเอกสารประกอบการสัมมนาฯ  จํานวน 140 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 3,500.-   
2. ค่าบริการเดินสายโทรศัพท์ จํานวน 4 หมายเลข  ข้อตกลงจ้าง บจ.แอมเพิล เอสเตท 21,400.-   
3. ซ่อมเครื่องรัดกล่อง  ข้อตกลงจ้าง วรกุลชัย แพ็คเกจซีล 5,671.-   
4. จ้างพิมพ์ใบวุฒิบัตรหลักสูตร ต้นกล้า  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 4,108.80   
5. ซ่อมฝ้าเพดานและซ่อมเปลี่ยนโช๊คประตูบานสวิง พร้อมบานพับ  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 9,897.50   
6. ย้ายเครื่องคิว พร้อมเซ็ตระบบการทํางาน  ข้อตกลงจ้าง บจ.ซันอินเตอร์เนชั่นแนล 3,745.-   
7. ถอดแผงประตูด้านขวาแก้ไขกระจก  ข้อตกลงจ้าง บจ.สยามกลการเทรดดิ้ง 449.40   
8. ค่าบริการโทรศัพท์ประจําที่ สายตรง (ค่าติดตั้ง+ค่าบริการรายเดือน)  ข้อตกลงจ้าง บจ.ทีโอที 6,420.-   
9. จัดจ้างทําหลักสูตรและกิจรรมการการพัฒนาผู้ประกอบการ Smes 

อย่างครบวงจร 1,000 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 53,500.-   

10. เช็คตามระยะ 60,000 กม. รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม - 

2601 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.เอช ซี เอ็น 4,090.61   

11. 

12. 

 

13. 

 

ซ่อมเครื่องจัดระบบคิว 

จ้างพิมพ์หนังสือ 40 ปี การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ในประเทศไทย  2,000 เลม่ 

จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 

 ( 2 D Animation ) ภายใต้โครงการพัฒนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

ปีงบประมาณ 2556  1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

บจ.ซันอินเตอร์เนชั่นแนล 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

 

นายวราพงษ์ น้อยทับทิม 

2,782.- 

93,090.- 

 

90,000.- 

  

       
 

 



 

 

-2- 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

พิมพ์เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ต้นกล้าสํางาน

บัญชีคุณภาพฯ  220 ชุด 

จ้างปรับปรุงเชื่อมต่อท่อน้ําทิ้งเครื่องปรับอากาศ CITEC 

ติดตั้งสัญญาณเครือข่ายเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ 

ตรวจเช็คระยะทาง 10,000 กม. นจ – 1152 

ผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ Video on Demand 

จ้างออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ ( Mascot ) จํานวน 1 งาน 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข  

0121/432/43  ห้องอาหาร 

จัดจ้างทําเอกสารประกอบการประชุม 28 ชุด 

จัดทําบทบรรยาย ( Subtitle) ภาษาอังกฤษ อนิเมชั่น 

ย้ายจุดติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศจํานวน 3 เครื่อง 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/618/43 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/773/43 

ทําสําเนาเอกสารอบรม เรื่อง การปฎิบัติงาน 

ด้านการจดทะเบียนฯ  200 ชุด 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0121/572/43 

 ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 

บจ.ทีโอที จํากัด ( มหาชน ) 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

น.ส.มณธิชา กิติคํา 

บจ. ทู สมายล ์

หสม.ไอซแีอร์ 

 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

บจ. ดิ-แอ็ท-โมสท์พรีเซนเทชั่น 

บจ.ดิจิตอล โซลูชั่นเทค 

หสม.ไอซแีอร์ 

หสม.ไอซแีอร์ 

หสม.ไอซแีอร์ 

คณะบุคคลเพื่อน โอเอ. ( 2001 ) 

 

หสม.ไอซแีอร์ 

12,700.- 

 

48,000.- 

8,560.- 

1,313.96 

6,000.- 

25,000.- 

3,852.- 

 

4,844.- 

24,075.- 

10,000.- 

9,737.- 

15,622.- 

2,140.- 

3,088.- 

 

3,852.- 
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