
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน พฤษภาคม  2555

1 จัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง 9,859,200 อิเล็ก 1.บจ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่ายโตโยต้า/9,760,000 บจ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จําหน่าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

(ดีเซล) จํานวน 8 คัน ทรอนิกส์ 2.บจ.สยามกลการเซลส์/9,772,000 โตโยต้า/9,752,000 เสนอราคาต่ํากว่าที่กรมฯ

กําหนด

2 จ้างเหมาบันทึกการนําส่งและจัดเก็บภาพ 520,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์/545,700 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

(Scan)งบการเงินและสําเนาบัญชีรายชื่อ 518,736 เสนอราคาต่ํากว่าที่กรมฯ

ผู้ถือหุ้นเข้าระบบคอมพิวเตอร์ กําหนด

3 จ้างเหมาบันทึกการนําส่งและจัดเก็บเอกสาร 310,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์/318,325 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

(Scan)งบการเงินและสําเนาบัญชีรายชื่อ 299,600 เสนอราคาเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นเข้าระบบคอมพิวเตอร์

4 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 420,000 สอบราคา 1.บจ.บิซิเนส ออนไลน์/1,050,000 บจ.บิซิเนส ออนไลน์/420,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

ของบริษัทจํากัด ประจําปี 2555 เสนอราคาเหมาะสม

5 ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็ก 10,950,000 อิเล็ก 1.บจ.ดาต้าโกลบ/9,820,900 บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

ทรอนิกส์ (e-Commerce) ครั้งที่ ทรอนิกส์ 2.บจ.ไทยเทคโนโลยี่และคอมพิวเตอร์/10,240,000 8,948,000 เสนอราคาต่ํากว่าที่กรมฯ

3.บจ.กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช/8,948,000 กําหนด

6 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 6 รายการ 125,939 วิธีกรณี สํานักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก/125,939 สํานักข่าวพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

พิเศษ กรมส่งเสริมการส่งออก/ เสนอราคาต่ํากว่าที่กรมฯ

125,939 กําหนด

7 จ้างเหมาดําเนินการสะสางและฟื้นฟูเอกสาร 124,655 วิธีพิเศษ ร้านสยามพัฒนกิจ/124,655 ร้านสยามพัฒนกิจ/124,655 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

และทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัย เสนอราคาต่ํากว่าที่กรมฯ

กําหนด



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 โฟมเทปและเทปใสปิดกล่อง 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 5,804.00

2 วัสดุสํานักงาน 12 รายการ ข้อตกลงซือ หสม.กรุงเทพวิทยา 70,150.00

3 พลาสติกเคลือบบัตรและสติกเกอร์ใส 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 21,725.00

4 กล่องกระดาษลูกฟูก 1500 ใบ ข้อตกลงซื้อ บจ.กล่องกระดาษวงศ์สว่าง 51,360.00

5 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 3,717.18

6 กระติกน้ําร้อน Panasonic 4 ลิตร ข้อตกลงซื้อ หจก. 26 กรกฏาคม 2,173.17

7 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 3,070.90

8 วัสดุสํานักงาน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก. 26 กรกฏาคม 1,438.00

9 กระดาษบัตรคิว 24 ม้วน ข้อตกลงซือ บจ.ซัน อินเตอร์เนชันแนล 4,365.60

10 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 3,504.60

11 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 7,844.00

12 หมึกเครื่องโทรสาร Panasonic 63 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.ที.เอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 33,570.18

13 หมึกคอมพิวเตอร์ HP P2055d 34 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 91,568.46

14 หมึกคอมพิวเตอร์ xerox 3428 ข้อตกลงซื้อ บจ.สหธุรกิจ 87,055.20

15 หมึกเครื่องพิมพ์สําเนาริโก้ 15 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.ริโก้(ประเทศไทย) 7,222.56

16 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 32,422.07

17 เครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 2,979.99

18 พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว ข้อตกลงซื้อ บมจ.ออฟฟิสเมท 16,799.28

19 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 300 รีม ข้อตกลงซื้อ หจก.เอ็ร เอส เอ็น โอเอ ซัพพลาย 29,532.00

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.พี.เอ็น.ซัพพลาย 99 25,728.15

21 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 7,202.50

22 วัสดุคอมพิวเตอร ์2 รายการ ข้อตกลงซือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 7,222.50

23 วัสดุสํานักงาน 11 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 27,204.00

24 หมึกพิมพ์สําเนาริโก้ 3 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.ริโก้(ประเทศไทย) 1,540.80

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน พฤษภาคม  2555 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  พฤษภาคม 2555   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. ซ่อมขาตั้งคอมพิวเตอร์  ข้อตกลงจ้าง บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี 3,210.-   
2. ซ่อมขาตั้งคอมพิวเตอร์  ข้อตกลงจ้าง บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี 3,210.-   
3. ซ่อมตู้ไม้บานเลื่อนเปลี่ยนกุญแจใหม ่  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 802.50   
4. จ้างเหมาบันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจฯ 

วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2555 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.มัลติมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 6,000.-   

5. จ้างเหมาบันทึกวีดีทัศน์กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจฯ 

วันที่ 3 – 24 กรกฎาคม 2555 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.มัลติมีเดียแอนด์เอเจนซี่ 21,000.-   

6. จัดจ้างทําสําเนาเอกสาร ขนาด เอ4 พร้อมจัดชุด 390 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 23,985.-   
7. จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร 260 ใบ  ข้อตกลงจ้าง นายสมควร ประสิทธิพันธ์ 23,400.-   
8. จ้างจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์บริษัทตามโครงการประกวด 

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจําปี 2554 1 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โอ.เอซีสมีเดีย 33,170.-   

9. จ้างทําปกวุฒิบัตร 9 ใบ  ข้อตกลงจ้าง บจ.คลาสิคสแกน 4,815.-   
10. จัดจ้างทําหนังสือคู่มือการรับงบการเงินประจําปี 2555 

จํานวน 200 เล่ม 

 ข้อตกลงจ้าง ร้าน อาร์ต อาร์ต 5,000.- 

 

  

11. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/484/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 4,708.-   
12. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/579/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 2,675.-   
13. จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ ( โปสเตอร์ ) บอร์ดประชาสัมพันธ์

และป้ายรับงบการเงิน 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 57,913.75   

14. จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่รับงบการเงินประจําปี 2555 

จํานวน 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 25,000.-   

15. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/520/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 1,498.-   
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 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

16. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 0121/432/43 , 

0121/433/43 

 ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 9,095.-   

17. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์ กพ - 2936  ข้อตกลงจ้าง บจ.พระนคร ยนตรการ 5,917.53   

18. ซ่อมสว่านไฟฟ้า หมายเลขครภุัณฑ์0312/2552  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 963.-   

19 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รับงบการเงิน 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง บจ.โอ.เอซีสมีเดีย 19,955.50   

20. 

21. 

จ้างให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเงินฯ 1 งาน  

วันที่ 15 พ.ค. 55 เวลา 13.00-16.00 

 ข้อตกลงจ้าง นางดารินทร์ หยกไพศาล 6,000.- 

 

  

22. จ้างให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเริ่มต้นธุรกิจฯ  

วันที่ 22 พ.ค. 55  1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง นายภูสิต เพ็ญศิริ 12,000.-   

23. จ้างผลิตแฟ้มใส่เอกสาร 3,200 แฟ้ม  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 41,088.-   

24. จ้างให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเงินฯ 1 งาน  

วันที่ 15 พ.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 

 ข้อตกลงจ้าง นายสิริพล จิตรจง 6,000.-   

25. ซ่อมรถยนต์ นง - 5972  ข้อตกลงจ้าง บจ.สยามกลการ 2,686.77   

26. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/696/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 7,062.-   

27. จ้างจัดพิมพ์ใบวุฒิบัตร หลักสตูรสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

จํานวน 114 แผ่น 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 7,318.80   

28. จ้างจัดทําซองจดหมายสีขาวฝาแหลม No.9. จํานวน 

54,100 ซอง 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป 27,206.89   

29. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง นง - 3917  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 2,475.98   

   ข้อตกลงจ้าง บจ.มัลติมีเดียแอนด์เอเจนซี่    
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 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 
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คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

30. จ้างทําสําเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จํานวน 100 เล่ม  ข้อตกลงจ้าง คณะบุคคล เพื่อนโอ.เอ( 2001 ) 3,400.-   

31. จ้างทําโต๊ะขนาด 60 *120* 75 ซม.พร้อมโมบายและที่

วาง CPU แบบมีล้อเลื่อน 5 ตัว 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 7,500.-   

32. เช็คระยะทาง 70,000 กม. นง - 7230  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 2,656.81   

33. ซ่อมเครื่องโทรสาร  ข้อตกลงจ้าง บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 3,290.-   

34. ทําสําเนาเอกสารขนาด เอ4 จํานวน 70 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2,590.-   

35. ทําสําเนาเอกสารขนาด เอ4 จํานวน 19 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 4,237.-   

36. ติดตั้งโคมไฟ ที่โกดังบางบัวทอง  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 48,150.-   

37. จ้างให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเริ่มต้นธุรกิจฯ  

วันที่ 6 มิ.ย. 55   

 ข้อตกลงจ้าง ดร.วันทนา ปทุมอนันต์ 12,000.-   

38. จ้างให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเริ่มต้นธุรกิจ  ข้อตกลงจ้าง ดร.นิเวศ ธรรมะ 12,000.-   

39. ซ่อมรถยนต์ นง - 8271  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 9,030.80   

40. ซ่อมรถยนต์ นง - 9345  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 1,560.06   

41. ทําสําเนาเอกสาร 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง ร้าน สบายดี - ตีหนึ่ง 4,672.60   

42. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/528/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 4,173.-   

43. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 

 9 – 10 มิ.ย. 55 จํานวน 1 คัน 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.พรทิพย์แทรเวล 17,500.-   

44. จ้างจัดทําสําเนาเอกสาร พร้อมจัดชุด จํานวน 300 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 29,100.-   

 
 



 
สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  พฤษภาคม  2555   โดยวิธกีรณพีเิศษ 

 
 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. พิมพ์แบบพิมพ์ 6 รายการ  ข้อตกลงจ้าง สํานักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก 125,939.-   

 
 
 
 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  พฤษภาคม  2555   โดยวิธพีเิศษ 

 
 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 
ผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
1. จ้างเหมาดําเนินการสะสางและพื้นปูเอกสาร

และทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัย 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 124,655.-   
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