
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555

1 ดําเนินการรื้อ ขนย้าย ติดตั้งชั้นเหล็ก ชั้น 530,000 สอบราคา 1.ร้านสยามพัฒนกิจ /601,447 ร้านสยามพัฒนกิจ /580,000 เป็นราคาที่เหมาะสมสูงกว่าวงเงิน

เหล็กรางเลื่อนและการขย้ายเอกสารทาง ไม่เกินร้อยละ 10 และมีคุณสมบัติ

ทะเบียน ของสพข.4 และ 5 ถูกต้องครบถ้วน

2 จ้างเหมาระบบบริหารจัดการการเรียนการ 800,000 สอบราคา 1.บจ.บางกอกเว็บโซลูชั่น/820,000 บจ.บางกอกเว็บโซลูชั่น/800,000 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและสามารถ

สอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปี 2.บจ.ทูเอส แอดวานซ์เทค/950,000 ปรับลดราคาได้ภายในวงเงิน

งบประมาณ 2556 งบประมาณ

3 จ้างทําวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1,100,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปปี้ รูทีน/1,094,476.25 บจ.แฮปปี้ รูทีน/1,094,476.25 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

"ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ราย 2 เดือน 2.บจ.ราชาการพิมพ์ 2002/1,179,675 มีประสบการณ์ มีความรู้ มีผลงาน

3.หจก.9-พลัส แอด./1,258,320 และเป็นเสนอราคาต่ํากว่าวงเงิน

4 จ้างดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 1,000,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.มัลติ มีเดีย แอนด์ เอเจนซี่/998,500 บจ.มัลติ มีเดีย แอนด์ เอเจนซี่/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ยุทธศาสตร์ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2.บจ.พีอาร์วัน เน็ทเวิร์ค/1,203,000 998,500 มีประสบการณ์ ความรู้ และ

แก่สื่อมวลชนฯ เสนอราคาต่ํากว่าวงเงินงบประมาณ

5 จ้างโครงการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์องค์กร 1,900,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น/1,958,000 บจ.ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ปี 2556 2.บจ.คลิกสเปซ/1,979,500 1,900,000 เสนอราคาต่ํากว่าวงเงินงบประมาณ

3.หจก.วิษณุโฆษณา/2,236,300

6 จ้างทําแฟ้มทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3,120,500 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปปี้ รูทีน/1,592,160 บจ.แฮปปี้ รูทีน/1,592,160 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาเหมาะสม

7 จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1,200,500 วิธีพิเศษ 1.บจ.ดูมายเบส/1,200,500 บจ.ดูมายเบส/1,200,500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาเหมาะสม

8 จ้างเผยแพร่จข้อมูลข่าวสารภารกิจด้านต่างๆของ 1,000,000 สอบราคา 1.บจ.นิว อินฟอร์เมชั่น แอนด์ โปรโมชั่น / บจ.นิว อินฟอร์เมชั่น แอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กรมฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 995,000 โปรโมชั่น / 995,800 และเสนอราคาเหมาะสม

2.บจ.กู๊ด เน็ตเวิร์ค /1,498,000



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 37,620.13

2 เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 2 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 6,980.00

3 หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร์ จํานวน 18 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ลีก้า บิสสิเนส 98,746.00

4 เครื่องเคลือบบัตรและเทปลบคําผิด จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 2,880.00

5 สติกเกอร์ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 1,670.00

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.พีเอ็นซัพพลาย 99 5,906.40

7 วัสดุไฟฟ้า จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นิวสยามพัฒนา (1991) 8,050.68

8 ค่าบอกรับเป็นสมาชิกหนังสือประกาศราชกิจจานุเบกษา ปี 2556 ข้อตกลงซื้อ สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 5,700.00

9 เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา 1 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 4,226.50

10 หมึก Fujitsu DL9400/3800 จํานวน 6 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 2,889.00

11 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 35,743.35

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 6,763.00

13 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 5,560.00

14 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 10,300.00

15 วัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 25,118.00

16 หลอดไฟ 32 วัตต์ จํานวน 100 หลอด ข้อตกลงซื้อ บจ.ไทยเอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น 6,955.00

17 เทปปิดกล่องและเครื่องเย็บกระดาษ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 5,300.00

18 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 2,887.50

19 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 25,234.00

20 หมึกพิมพ์สําเนาริโก้และกระดาษไข 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ริโก้ (ปท) 9,523.00

21 หนังสือพิมพ์ประจําเดือน ธันวาคม 28 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ 26,012.00

22 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 5,133.86

23 กระดาษ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 840.00

24 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 61,673.25

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน พฤศจิกายน  2555 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  พฤศจิกายน 2555   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. ทําสําเนาเอกสารขนาด เอ4 พร้อมจัดทํารูปเล่ม 16 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 1,232.-   
2. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์0121/586/43 และ

เดินท่อน้ําทิ้งเครื่องปรับอากาศใหม่ ศูนย์ฝกึอบรมฯ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 

 

6,955.-   

3. จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ 9 ทศวรรษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเอซีสมีเดีย 37,022.-   
4. ย้ายและติดตั้งเครื่องจัดระบบคิว  ข้อตกลงจ้าง บจ.ซันอินเตอร์เนชั่นเนล 12,840.-   
5. จ้างทําตรายาง จํานวน 163 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 13,710.-   
6. ตรวจเช็คแก้ไขจุดประกาศเสียงตามสาย จํานวน 6 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ. นุกิเน็ทเวิร์ค 7,490.-   
7. จ้างพิมพ์ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  

(แบบ พค 0401 ) 460 เลม่ 

 ข้อตกลงจ้าง เงินทุนหมุนเวียนข่าวสารพาณิชย์ 182,114.-   

8. จัดจ้างทําสําเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 พร้อมจัดทํารูปเล่ม 26 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2,028.-   
9. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์0121/791/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 6,099.-   

10. จ้างพิมพ์ใบขั้นเอกสารการประชุม  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 7,490.-   
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

จ้างทําสําเนาเอกสารขนาด เอ 4 จํานวน 1 รายการ 

ซ่อมรถยนต์ กน – 1676 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/610/43 

ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 รายการ 

ซ่อมท่อน้ําทิ้งอ่างล้างจาน ห้องม่วงระย้า ชั้น 7  จํานวน 3 ชุด 

ซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

ซ่อมเครื่องโทรสารPanasonic KX - FLB 802 

จ้างเหมาขนย้ายแฟ้มทะเบียน เขต.3 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

คณะบุคคลเพื่อน โอ.เอ. ( 2001 ) 

บจ.โตโยบต้านนทบุรี 

หสม.ไอซแีอร์ 

บจ.เอเชีย ครุภัณฑ์ 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 

บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 

นายอนัน แซ่ตั้ง 

3,050.- 

5,654.42 

4,815.- 

4,654.50 

3,210.- 

1,391.- 

4,200.- 

95,000.- 

  



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

19. ซ่อมพัดลมไอน้ํา จํานวน 5 เครื่อง   ข้อตกลงจ้าง บจ.แอคดี 15,354.-   

20. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์0121/566/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 15,515.-   

21. จ้างเผยแพร่ภารกิจกรมฯ ผ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

จํานวน 1 รายการ 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.ฐานเศรษฐกิจ 100,000.-   

22. จ้างย้าย/ติดตั้ง ชุดประกาศเสียง,ตู้สาขาโทรศัพท์ 

และระบบกล้องวงจรปิด 

 ข้อตกลงจ้าง บจ. นุกิเน็ทเวิร์ค 17,655.-   

23. ย้ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ข้อตกลงจ้าง บจ.ดิจิตอล โซลูชั่น เทค 1,605.-   
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