
1 ดําเนินกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการพาณิชย์ 2,200,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ตลาด ดอท คอม/ บจ.เอ็กซา ไบรท์/2,000,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนา 2.บจ.เอ็กซา ไบรท์/2,123,400 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล : New Wave 3.บจ.ไชโย โฮสติ้ง/3,200,000 วงเงินงบประมาณ

 e-Commerce มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 

2 จ้างทําแผนงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจและ 1,350,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง/ บจ.124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง เสนอราคาเหมาะสมภายใน

และสร้างความเชื่อมั่นการประกอบพาณิชย์ 1,415,610 1,340,000 วงเงินงบประมาณ ถูกต้องครบถ้วน

อิเล็กทรอนิกส์ไทย ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ บจ.ทีทีไอเอส/1,396,000 และมีประสบการณ์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ

3 จ้างพิมพ์โลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จํานวน    894,250 วิธีพิเศษ 1.บจ.ดูมายเบส/894,250 บจ.ดูมายเบส/894,250 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

1,825,000 แผ่น วงเงินงบประมาณ เป็นผู้ที่มี

ฝีมือ มีความชํานาญเป็นพิเศษ

4 จ้างทํางานพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการระดับ 3,500,000 อิเล็ก 1.บจ.คูลเอทีฟ/1,980,000 บจ.คูลเอทีฟ/1,950,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชยือิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์ 2.บจ.เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป/2,140,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

: e-commerce Excellence Portal 3.บจ.บิซโพเทนเชียล/2,403,990 วงเงินงบประมาณ

4.บจ.โอริสมา เทคโนโลยี/2,473,000

5.บจ.บางกอก เว็บ โซลูชั่น/2,750,000

5 จ้างการจัดงาน DBD e-Commerce Day 800,000 สอบราคา 1.บมจ.เออาร์ไอพี/1,583,500 บมจ.เออาร์ไอพี/800,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2013 2.หจก.ไทย แอ็พพริซิเอชั่น/1,850,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนา 1,600,000 สอบราคา 1.หจก.ทรี มีเดีย เอเจนซี่/1,593,230 หจก.ทรี มีเดีย เอเจนซี่/1,593,230 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างวดําเนินการซ่อมแซม ขนย้าย และติดตั้งชั้น 175,000 สอบราคา 1.ร้านสวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง/512,530 ร้านสยามพัฒนกิจ/175,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เหล็กรางเลื่อนจากคลังเก็บเอกสารบางบัวทอง 2.ร้านสยามพัฒนกิจ/179,974 สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

ไปติดตั้งที่คลังเก็บเอกสารคลอง 10 จังหวัด วงเงินที่กําหนด

ปทุมธานี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน มีนาคม  2556



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 วัสดุสํานักงานและบัลลาสต์ จํานวน 21 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 20,488.00

2 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 73,000.75

3 โทรศัพท์แบบธรรมดา ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 1,776.20

4 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ  ร้านเจริญพาณิชย์ 9,600.00

5 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 27,144.00

6 วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 8 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 19,131.60

7 รถเข็นชั้นเดียวและบันไดอลูมิเนียม จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.เล็ทส์โกฟอร์อิท 4,296.05

8 กล่องพัสดุ จํานวน 2  รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 6,310.00

9 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.สหธุรกิจ 6,111.84

10 กล่องพลาสติกและสายพริ้นเตอร์ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 9,396.00

11 กล่องลูกฟูก จํานวน 2000  ใบ ข้อตกลงซื้อ บจ.กล่องกระดาษวงศ์วงศ์สว่าง 68,480.00

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 1,665.00

13 สายรัดกล่อง จํานวน 7 ม้วน ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 7,630.00

14 แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ 3k จํานวน1 ลูก ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ 3,300.95

15 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน เมษายน 2556 จํานวน 3 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ 25,934.00

16 เครื่องโทรสาร panasonic KX-FLB 802 จํานวน 3 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 2,556.68

17 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 11,202.00

18 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 4,900.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน  มีนาคม 2556 โดยวิธีตกลงราคา



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  มีนาคม  2556   โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. ตรายางจํานวน 231 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 22,750.-   
2. ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu Fi-5120c 0168/190/50  ข้อตกลงจ้าง หจก.ควอลิที โอที เซอร์วิส 5,125.30   
3. ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ยี่ห้อ OLYMPIA   ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชียครุภัณฑ์ 3,531.-   
4. จ้างพิมพ์วุฒิบัตร ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ 282 แผ่น  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 18,104.40   
5. พิมพ์ใบวุฒิบัตรหลักสูตร ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ 52 แผ่น  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 3,338.40   
6. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง,เช็คน้ํามันเกียร์,น้ํามันเบรก 

 หมายเลขทะเบียน นง - 5926 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.สยามกลการเทรดดิ้ง 2,681.42   

7. ค่าติดตั้งสัญญาณเครือข่ายเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อตกลงจ้าง บจ.ที โอที มหาชน 8,000.-   
8. เหมารถโดยสารปรับอากาศศึกษาดูงานฯ 2 คัน วันที ่14 มี.ค. 56  ข้อตกลงจ้าง บจ.ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป 15,000.-   
9. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศศึกษาดูงาน โลจิสติกส ์ฯ  

จ.นครราชสีมา 1 คัน วันที่ 16 มี.ค. 56 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.นครชัยขนส่ง 5,000.-   

10. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/525/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 15,622.-   
11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

 

ซ่อมรถยนต์ กน – 1675 จาํนวน 25 รายการ 

จ้างทําสําเนาเอกสาร 160 ชุด 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/630/43 

จ้างพิมพ์ ใบวุฒิบัตร หลักสตูรต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

 ( สงขลา ) 64 แผ่น 

ซ่อมถังดักไขมนั ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 6 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/774/43  

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/388/43, 

0121/389/43 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

หสม.ไอซแีอร์ 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

หสม.ไอซแีอร์ 

หสม.ไอซแีอร์ 

 

17,438.86 

13,600.- 

3,638.- 

4,108.80 

 

4,815.- 

2,140.- 

19,260.- 

  



 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน มีนาคม 2556 โดยวิธีตกลงราคา 

 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. 

27. 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

จ้างทําเอกสารประกอบการสัมมนาฯ จํานวน 70 ชุด 

จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภุณฑ์ จํานวน 1 งาน 

จ้างย้ายรื้อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลข

0121/373/43  

จัดจ้างทําเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาร่างข้อบังคับวิชาชีพบัญชี 

เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ตามระยะทาง 60,000 กม. 

 กธ – 8414 

ซ่อมรถยนต์ กธ – 6924 จํานวน 21 รายการ 

จ้างทําตรายาง จํานวน 424 อัน 

ทําเอกสารประอบการอบรม โครงการอบรม. 

ผู้ประกอบธุรกิจฯ จํานวน 350 ชุด. 

ซ่อมรถยนต์ กย – 3267 จาํนวน 11 รายการ 

ซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ HP color LaserJet CP 6 015 x 

54 - 0503 – 0144 

ซ่อมเครื่องรัดกล่อง รุ่น NIWA M – 2  0164/1/40 

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สพข.6 

ซ่อมรถยนต์ นง – 7230 จํานวน 10 รายการ 

จ้างทําเอกสารประกอบการประชุม ฯ จํานวน 28 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

หสม.ไอซแีอร์ 

 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

บจ.เอช ซี เอ็น 

 

บจ. มหานคร ออโต โมบิล 

ร้านธรรมธร 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

บจ. มหานคร ออโต โมบิล 

หจก.ควอลิที โอที เซอร์วิส 

 

หจก.เอ็นวี แพคเก็จ ซัพพลาย 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

2,240.- 

4,975.50 

6,955.- 

 

1,275.- 

 

7,047.02 

 

13,137.46 

37,140.- 

14,700.- 

 

5,447.37 

13,161.- 

 

5,029.- 

29,425.- 

51,88.43 

5,264.- 
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 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

32. 

33. 

34. 

 

 

ใบอนุญาต หอการค้า 50 แผน่ 

จ้างผลิตฉากบังหน้าโต๊ะ จํานวน 1 ชุด 

จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 

ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ ฯ 100 ชุด 

 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

 

สํานักข่าวพาณิชย์ 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

 

2,140.- 

12,840.- 

7,100.- 

 

 

  

 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  มีนาคม  2556   โดยวธิีกรณพีเิศษ 

 
 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. 

 

2. 

แบบพิมพ์ จํานวน 3 รายการ 

 

พิมพ์ ใบรับเอกสาร จํานวน 200 เล่ม 

 ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

สํานักข่าวพาณิชย์ 

 ( เงินทุนหมุนเวียน ข่าวสารการพาณิชย์ ) 

สํานักข่าวพาณิชย์ 

 ( เงินทุนหมุนเวียน ข่าวสารการพาณิชย์ ) 

171,628.- 

 

9,095.- 
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