
1 จางดําเนินกิจกรรมเผยแพรธุรกิจ 1,800,000 สอบราคา 1.บจ.พีนาดา/1,580,390 บจ.พีนาดา/1,550,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

แฟรนไชสที่ไดรับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 2.บจ.ออล อีเวนท เอเจนซี่/1,899,250 เสนอราคาต่ํากวาที่กรมฯ

3.บจ.ทีทีไอเอส/3,899,699 กําหนด

2 ซื้อระบบและอุปกรณการประชุมทางไกล 1,500,000 สอบราคา 1.บมจ.อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น / บมจ.อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

ครั้งที่ 2 1,490,000 คอรปอเรชั่น/1,490,000 เสนอราคาต่ํากวาที่กรมฯ

2.บจ.วิชวล-แอด(ประเทศไทย)/1,600,000 กําหนด

3 จางที่ปรึกษากิจกรรม:จัดทําองคความรู 750,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สถาบันวิจัยและให มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

หลักสูตร "การวิเคราะหและจัดทําแผน คําปรึกษา)/750,000 (สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา) เสนอราคาเหมาะสม

ธุรกิจ รองรับ AEC" 700,000

4 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการ 9,225,000 อิเล็ก 1.บจ.เวอรชวล เน็ตเวิรค/9,078,500 บจ.ไทยเทคโนโลยี่และ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

เริ่มตนธุรกิจเพื่อขยายหนวยงานพันธมิตร ทรอนกส 2.บจ.ไทยเทคโนโลยี่และคอมพิวเตอร/9,050,000 คอมพิวเตอร/8,400,000 เสนอราคาเหมาะสม

(e-Starting Business)

5 จางเหมาระบบบริหารจัดการการเรียนการ 400,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บางกอก เว็บ โซลูชั่น/440,000 บจ.บางกอก เว็บ โซลูชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

สอนผานสื่อออนไลน (e-Learning) 400,000 เสนอราคาเหมาะสม

6 จางปรับปรุงสถานที่ทํางาน (หองน้ําบริการ 1,315,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง/1,315,000 บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง/ มีคณุสมบัติถูกตองครบถวน และ

ประชาชนบริเวณ ชั้น 3 ชั้น 4) 1,310,000 เสนอราคาเหมาะสม

7 ซื้อรถยนตเพื่อใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 7,870,000 อิเล็ก 1.บจ.แสงฟาอีซูซุเซลล/6,910,000 บจ.โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

และติดตามดําเนินคดีผูประกอบธุรกิจที่ ทรอนกส 2.บจ.รุงนิธิมา/7,040,000 โตโยตา/6,860,000 เสนอราคาเหมาะสม

กระทําผิดกฎหมายของสํานักงานพัฒนา 3.บจ.โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา/

ธุรกิจการคาจังหวัดและสาขารวม 10 คัน 6,868,000

8 จางการเผยแพรขอมูลขาวสารภารกิจกรมฯ 1,800,000 สอบราคา 1.หจก.ทรี มีเดีย แอนด เอเจนซี่/1,797,000 หจก.ทรี มีเดีย แอนด เอเจนซี่/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

ผานสื่อโทรทัศนและอินเทอรเน็ต 2.บจ.กราฟฟค แมส/1,942,000 1,797,000 เสนอราคาต่ํากวาที่กรมฯกําหนด

9 เตรียมความพรอมผูประกอบการพาณิชย 1,680,000 อิเล็กทรอ 1.วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสถาบัน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

อิเล็กทรอนิกส รองรับการเปดเสรีดาน นิกส 2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชีย นานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟกศึกษา/ เสนอราคาเหมาะสม

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส แปซิฟกศึกษา/1,699,000 1,668,000

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2555 ประจําเดือน เมษายน  2555



10 ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริการขอมูล 24,425,000 อิเล็กทรอ 1.บจ.ไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร/24,150,000 บจ.ดาตาโกลบ/23,200,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน และ

ธุรกิจ นิกส 2.บจ.ดาตาโกลบ/23,920,000 เสนอราคาเหมาะสม

3.บจ.เวอรชวล เน็ตเวิรค/24,039,100

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2555 ประจําเดือน เมษายน  2555



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4 จํานวน 220 รีม ขอตกลงซื้อ หจก.26 กรกฎาคม 24,451.60

2 ยางนอก 4 เสน นง-3917 ขอตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญ รับเบอร 12,194.00

3 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 2,291.00

4 วัสดุสํานักงาน 13 รายการ ขอตกลงซื้อ หจก.26 กรกฎาคม 6,383.62

5 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 15,649.00

6 วัสดุสํานักงาน ประเภทแฟมเอกสาร 10 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 28,840.00

7 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 16,308.00

8 หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 12 รายการ ขอตกลงซื้อ บจ.ลีกา บิสสิเนส 32,016.57

9 วัสดุสํานักงานประเภทเครื่องเขียน 25 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 49.156.50

10 วัสดุสํานักงาน 8 รายการ ขอตกลงซื้อ รานทิพยเจริญ 57,741.00

11 วัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ ขอตกลงซื้อ รานทิพยเจริญ 35,670.00

12 วัสดุคอมพิวเตอร 4 รายการ ขอตกลงซื้อ หจก.พี เอ็น ซัพพลาย 99 10,376.86

13 วัสดุสํานักงานประเภทแฟมเอกสาร 8 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 23,646.00

14 วัสดุสํานักงานประเภทแฟมเอกสาร 11 รายการ ขอตกลงซื้อ รานทิพยเจริญ 32,054.06

15 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ ขอตกลงซื้อ รานทิพยเจริญ 60,753.00

16 หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 7 รายการ ขอตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ 92,283.22

17 ฟลมเครื่องโทรสาร 2 รายการ ขอตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ 10,400.40

18 โตะ 50 ตัว ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 74,900.00

19 เกาอี้แล็คเชอร 60 ตัว ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 95,979.00

20 รถเข็น 3 คัน ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 9,517.65

21 สายน้ําดีสแตนเลสถังขนาด 40 ซม. จํานวน 20 เสน ขอตกลงซื้อ บจ.นิวยามพัฒนา 1,605.00

22 หนังสือพิมพเดือน พฤษภาคม 55 ขอตกลงซื้อ บจ.รุงโรฒณบริการ 28,196.00

23 เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา 1 เครื่อง ขอตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิรค 4,226.50

24 รีโมทพรีเซนไรสาย 1 อัน ขอตกลงซื้อ รานทิพยเจริญ 3,700.00

25 อุปกรณชุดหูและเทปคาสเซส 2 รายการ ขอตกลงซื้อ หจก.พี เอ็น ซัพพลาย 99 6,120.40

26 วัสดุสํานักงาน 26 รายการ ขอตกลงซื้อ รานทิพยเจริญ 3,700.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2555 ประจําเดือน  เมษายน  2555 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  เมษายน 2555   โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. ทําสําเนาเอกสารขนาด เอ4 385 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 22,522.-   
2. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ0121/539/43 จาํนวน 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซ-ีแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,070.-   
3. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ0121/528/43 จาํนวน 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซ-ีแอร์เอ็นจิเนียริ่ง 1,819.-   
4. จ้างจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสัมมนา “ก้าวใหม่ ธุรกิจ

ไทยสู ่AEC’’ จํานวน 1,000 แผ่น 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 6,955.-   

5. จ้างพิมพ์ใบวุฒิบัตรหลักสูตร“ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ’’ 

จํานวน 144 แผ่น 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.คลาสสิคสแกน 15,408.-   

6. ซ่อมตู้ไม้บานเลื่อน เปลี่ยนกุญแจใหม ่  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 3,745.-   
7. เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ยี่ห้อ Olympia  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชียครุภัณฑ์ 2,407.50   
8. เครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Panasonic  ข้อตกลงจ้าง บจ.เวอร์เทค พับลิชซิ่ง 2,821.-   
9. เช็คตามระยะทาง กย - 3267  ข้อตกลงจ้าง บจ.มหานคร ออโตโมบิล 2,204.20   

10. จ้างพิมพ์หนังสือและซีดีคู่มือเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 80,250.-   
11. จ้างที่ปรึกษา วันที่ 11 เม.ย. 55  ข้อตกลงจ้าง นายนิเวศน์ ธรรมะ 12,000.-   
12. จ้างที่ปรึกษา วันที่ 24 เม.ย. 55  ข้อตกลงจ้าง ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม 12,000.-   
13. จัดทําสําเนา จํานวน 100 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 6,150.-   
14. จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ และรถตู้  ข้อตกลงจ้าง หจก.ออคิด ทราเวล 36,000.-   
15. เดินสายสัญญาณลําโพงห้องประชุมชั้น6  ข้อตกลงจ้าง บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 12,947   
16. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข

0121/653/43,0121/658/43 

 ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 5,564.-   

17. จัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกาศธรรมาภิบาล

ธุรกิจดีเด่นปี 2555 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 14,926.50   
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน เมษายน 2555  โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

18. ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์  ข้อตกลงจ้าง บจ.พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น 2,006.25   

19. ซ่อม Printer  ข้อตกลงจ้าง บจ.พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น 2,362.50   

20. ซ่อมขาตั้งคอมพิวเตอร์  ข้อตกลงจ้าง บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี 3,210.-   

21. ตรายางจํานวน 113 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 9,620.-   

22. จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน จากสพข.3  

มาเก็บที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 12,840.-   

23. เช็คระยะทาง 40,000 กม.  กม-2601  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอช ซี เอ็น 3,424.-   

24. จ้างเหมาบันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อพัฒนา 

เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ฯ 21 - 30 พ.ค. 55 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.มัลติมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 18,000.-   

25. จ้างเหมาบันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อพัฒนา  ข้อตกลงจ้าง บจ.มัลติมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 27,000.-   

 เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ฯ 6 - 27 มิ.ย. 55       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2554 ประจําเดือน  เมษายน  2555   โดยวิธกีรณพีเิศษ 

 
 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ  ข้อตกลงจ้าง สํานักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก 41,516.-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


