
1 ดําเนินโครงการปรับปรุงรหัสธุรกิจของ 930,000 สอบราคา 1.บจ.บิซิเนส ออนไลน์/940,800 บจ.บิซิเนส ออนไลน์/920,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

นิติบุคคล เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างทําสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่วิวัฒนาการ 650,000 สอบราคา 1.บจ.ทู ซิส มีเดีย/698,499.21 บจ.บจ.โอญา/620,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 

การจดทะเบียหุ้นส่วนบริษัทไทย และ 90 ปี 2.บจ.โอญา/638,790 มีประสบการณ์และเสนอราคา

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3.บจ.มันซ (ไม่)/649,999.32 ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็ก 450,000 สอบราคา 1.บจ.ทรัพย์ นารา โซลูชั่นส์ /400,000 บจ.ทรัพย์ นารา โซลูชั่นส์ /400,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่องจรรยาบรรณ เสนอราคาเหมาะสมภายใน

และมาตรฐานบัญชีผ่านระบบ e-Learning วงเงินงบประมาณ

4 จ้างทํากระเป๋าสํานักงานบัญชีคุณภาพบรรจุ 250,000 สอบราคา 1.บจ.อะเลิท กรุ๊ป /104,325 บจ.อะเลิท กรุ๊ป /104,325 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เอกสารประกอบการอบรม เสนอราคาเหมาะสมภายใน

 จํานวน 1,500 ใบ วงเงินงบประมาณ

5 จัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อสร้างการ 1,500,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บีไอจี เน็ตเวิร์ค/2,060,000 หจก.ไทย แอพพริซิเอชั่น/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รับรู้ภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนา 2.บจ.เอ็มดับบลิว พลัส/1,647,800 1,470,000 มีประสบการณ์และความรู้ เสนอรคา

ธุรกิจการค้า 3.หจก.ไทย แอพพริซิเอชั่น/1,490,000 เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดพิมพ์หนังสือ "111 ปี การจดทะเบียน 603,500 วิธีพิเศษ 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/646,000 บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หุ้นส่วนบริษัทไทย" 2.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/603,500 603,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 ทําหนังสือคู่มือปฏิบัติงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 120,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/120,000 บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บริษัทและจรรยาข้าราชการ 120,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 ทําหนังสือ "40 ปี การประกอบธุรกิจของคน 150,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปปี้ รูทีน/112,350 บจ.แฮปปี้ รูทีน/112,350 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ต่างด้าวในประเทศไทย 2.บจ.ราชาการพิมพ์ 2002/128,400 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน ธันวาคม 2555 และมกราคม  2556



9 ทําหนังสือ"กุญแจแห่งความสําเร็จสู่การเป็น 168,525 วิธีพิเศษ 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/174,945 บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สํานักงานบัญชีคุณภาพ" 168,525 เป็นผู้มีฝีมือและมีความชํานาญ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

10 งานสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ 2,000,000 คัดเลือก 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คุณทหารลาดกระบัง/2,170,000 คุณทหารลาดกระบัง/1,950,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วงเงินงบประมาณ

11 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 1,440,000 คัดเลือก 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลาดกระบัง / 1,800,000 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง/1,350,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.บิซโพเทนเชียล วงเงินงบประมาณ

3.สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

4.บจ.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์

12 ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ 6,000,000 คัดเลือก 1.บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลติ้ง/6,590,000 บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลติ้ง/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5,990,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่อง 500,000 สอบราคา 1.บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น/ 7 รายการ 1.บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

โทรสาร จํานวน 25 รายการ 430,798 7 รายการ 427,855.55 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.พี.เจน(1999)/ 6 รายการ 45,209.64 2.บจ.พี.เจน(1999)/ 6 รายการ วงเงินงบประมาณ

3.บจ.สหธุรกิจ/12 รายการ 179,984.70 45209.64

3.บจ.สหธุรกิจ/12 รายการ 

179,985

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือนธันวาคม 2555 และมกราคม  2556



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 บันไดอลูมิเนียม 4 ขั้น ขึ้นด้านเดียว จํานวน 3 อัน ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 36,000.00

2 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 4,217.50

3 ชุดสังฆทาน จํานวน 9 ชุด ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 10,800.00

4 เครื่องบันทึกเสียง Sony-ICD-UX533 จํานวน 1 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 4,280.00

5 แผงพาแนล กระจกหนา 18 มม. จํานวน 10 ชุด ข้อตกลงซื้อ บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ (ก่อสร้าง) 44,619.00

6 กล่องกระดาษขนาดเบอร์ 3 จํานวน 170 กล่อง ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 2,720.00

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 26,650.00

8 เทปพิมพ์อักษรบราเดอร์ จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 4,000.00

9 วัสดุสํานักงานจํานวน 6 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 14,490.00

10 โต๊ะทํางาน TOP ไม้ MDF 25 mm.จํานวน 10 ตัว ข้อตกลงซื้อ บจ.สตาร์อินเตอร์ ดีไซน์ 48,043.00

11 หนังสือพิมพ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน 28 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ 26,670.00

12 เก้าอี้เลคเชอร์ ขาชุบโครเมียม จํานวน 35 ตัว ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 55,987.75

13 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60*90 ซม.1 ชุด ข้อตกลงซื้อ ร้านวัฒนเทรดดิ้ง 4,975.50

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน มกราคม  2556 โดยวิธีตกลงราคา



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  มกราคม 2556   โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างทําปากกา โครงการอบรมหลักสูตรต้นกล้าสํานักงานบัญชี

คุณภาพ 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.ดี เอช เอ สยามวาลา 14,188.20   

2. ซ่อมอุปกรณ์ขาตั้งจอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL  ข้อตกลงจ้าง บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี 3,745.-   
3. ซ่อมอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห้อ OLYMPIA รุ่น SG  

หมายเลข 6928628 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชียครุภัณฑ์ 2,568.-   

4. จ้างพิมพ์วุฒิบัตรการอบรม หลักสูตรต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

จ.นครราชสีมา 60 แผ่น 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 

 

3,852.-   

5. พ่นกันสนิม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1152  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 375.57   
6. จ้างพิมพ์ปกวุฒิบัตร ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ 1,000 ฉบับ  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 16,050.-   
7. จ้างทําตรายาง จํานวน 139 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 11,820.-   
8. จ้างทําแผ่นพับรายชื่อสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 5,500 แผ่น  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 20,597.50   
9. ซ่อมเครื่องพิมพ์ Dotmatrix Epson Lq-2180i  ข้อตกลงจ้าง หจก.ควอลิที ไอทีเซอร์วิส 4,119.50   

10. จ้างเหมาย้ายและติดตั้งชุดประกาศเสียง, ตู้สาขาโทรศัพท์, 

ระบบกล้องวงจรปิดฯ 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 32,784.80   

11. 

12. 

 

13. 

14. 

 

ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน สพข.2 

จ้างทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ

เรื่องพัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/592/43 

จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ทางเว็บไซต์  

( vide0 on Demand ) จํานวน 1 เรื่อง 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

หสม.ไอซแีอร์ 

น.ส.มณธิชา กิติคํา 

37,503.50 

33,300.- 

 

15,622.- 

6,000.- 

  

        



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน มกราคม 2556 โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

15. 

 

16. 

จัดจ้างทําเอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองอุทรณ์ 21 ชุด 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0121/389/43 

 ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

หสม.ไอซแีอร์ 

4,704.- 

 

3,852.- 

  

17. จ้างจัดงานพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

และการเปิดอบรมหลักสูตรต้นกล้าสํานักงานบัญชี 

คุณภาพ 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.มาวินเนอร์ 40,000.-   

18. จ้างทําซองจดหมาย 5 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ.หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป 53,072.-   

19. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 27,713.-   

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

25. 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง สาํหรับห้องสมุด 

จ้างเหมาปรับปรุงห้อง Call Center. 

ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ( ไปฉะเชิงเรา ) 

จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร  

ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ (ส่วนกลาง) 

จ้างทําป้ายสํานักงาน 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/850/43  

( ห้องประชุมชั้น17 ) 

ซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon 

ซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon 

ซ่อมดอกเจาะเครื่องเจาะกระดาษ ดาต้า HP-2 

 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

หสม.ไอซแีอร์ 

บจ. บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 

บจ.ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป 

บจ.ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

บจ. บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 

หสม.ไอซแีอร์ 

 

บจ.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์ ) 

บจ.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์ ) 

หสม.กรุงเทพวิทยา 

 

13,268.- 

43,033.69 

12,500.- 

12,000.- 

26,600.- 

 

24,075.- 

2,889.- 

 

1,790.11 

1,790.11 

680. 

 

  

 



 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน มกราคม 2556 โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

30. 

31. 

 

ซ่อมดอกเจาะเครื่องเจาะกระดาษ ดาต้า HP-2 

จ้างทําแผ่นพับโครงการจัดการและการตลาดผ่านสื่อ

ออนไลน์ ( e-Learning ) 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

หสม.กรุงเทพวิทยา 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

680.- 

16,050.- 
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