
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้ออาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม  3,800.00      ตกลงราคา นางสาวจําเนียร  กิ่งจังหวัด/ นางสาวจําเนียร  กิ่งจังหวัด/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.115/2560

เสนอราคา 3,800.00 ราคาที่ซื้อ 3,800.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซื้ออาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน 40 ชุด 1,400.00      ตกลงราคา นางสาวสุธารัตน นางสาวสุธารัตน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.116/2560

รัตนจิราภรณ/เสนอราคา รัตนจิราภรณ/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.ย. 2560

1,400.00 บาท 1,400.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3,032.50      ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.117/2560

หลักสูตร สราง DNA สังคมผูประกอบการ : Relation and วิทยา/เสนอราคา วิทยา/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.ย. 2560

Network Building ภายใตโครงการสรางสังคม 3,032.50 บาท 3,032.50 บาท วงเงินงบประมาณ

ผูประกอบการ ประจําป 2560

4 ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร 1,500,000.00   สอบราคา บริษัท เดอะวินน คอรปอเรชั่น บริษัท เดอะวินน คอรปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.118/2560

จํานวน 13 รายการ ภายใตโครงการสอบราคาซื้อหมึกและ จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่ซื้อ และเสนอราคาตอรายการ 18 ก.ย. 2560

ดรัมเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร จํานวน 354,617.00 บาท 354,617.00 บาท เหมาะสมภายในวงเงิน

40 รายการ งบประมาณ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (ขอตกลงซื้อ)

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร 1,500,000.00   สอบราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด บริษัท โฟนิกซ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.119/2560

จํานวน 3 รายการ ภายใตโครงการสอบราคาซื้อหมึกและ /เสนอราคา /ราคาที่ซื้อ และเสนอราคาตอรายการ 18 ก.ย. 2560

ดรัมเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร จํานวน 151,073.30 บาท 151,073.30 บาท เหมาะสมภายในวงเงิน

40 รายการ งบประมาณ

6 ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร 1,500,000.00   สอบราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.120/2560

จํานวน 1 รายการ ภายใตโครงการสอบราคาซื้อหมึกและ /เสนอราคา /ราคาที่ซื้อ และเสนอราคาตอรายการ 18 ก.ย. 2560

ดรัมเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร จํานวน 116,480.20 บาท 116,480.20 บาท เหมาะสมภายในวงเงิน

40 รายการ งบประมาณ

7 ซื้ออาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม เพื่อใชในการ 24,200.00    ตกลงราคา บริษัท แฮปปแลนด ฟูด บริษัท แฮปปแลนด ฟูด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.121/2560

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สราง DNA สังคม โปรดักส จํากัด/เสนอราคา โปรดักส จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.ย. 2560

ผูประกอบการ Relation and Network Building ภายใต 24,200.00 บาท 24,200.00 บาท วงเงินงบประมาณ

โครงการสรางสังคมผูประกอบการ ประจําป ๒๕๖๐ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง

                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (ขอตกลงซื้อ)

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา

8 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต หมายเลขทะเบียน 1157 2,700.00      ตกลงราคา รานซายางยนต รานซายางยนต มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.122/2560

/เสนอราคา 2,700.00 /ราคาที่ซื้อ 2,700.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (ขอตกลงซื้อ)

วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ กฎหมาย 13,284.00  ตกลงราคา ราน ดีกอบป แอนด แสตมป ราน ดีกอบป แอนด แสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.224/2560

หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือก SME ไทย /เสนอราคา 13,284.00 /ราคาที่จาง 13,284.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.ย. 2560

จํานวน 300 ชุด บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางยายพรอมติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวของสํานักงาน 13,000.00  ตกลงราคา บริษัท ซัน อินเตอรเนชั่นแนล บริษัท ซัน อินเตอรเนชั่นแนล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.225/2560

พัฒนาธุรกิจการคา เขต ๕ จํานวน ๑ งาน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ย. 2560

13,000.00 บาท 13,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางเหมาดําเนินการขนยายวัสดุอุปกรณสํานักงานของ 48,635.00  ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ นางประภัสสร นันทะ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.226/2560

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต ๕ /เสนอราคา /ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ย. 2560

48,635.00 บาท 48,635.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จางยายเครื่องฟอกอากาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เขต 5 9,951.00    ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.227/2560

เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.ย. 2560

/เสนอราคา 9,951.00 บาท /ราคาที่จาง 9,951.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (ขอตกลงจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จางยายพรอมติดตั้งระบบกลองวงจรปด จํานวน ๔ ชุด 9,630.00    ตกลงราคา บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.228/2560

พรอมเครื่องบันทึกภาพ จํานวน ๑ ชุด จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.ย. 2560

9,630.00 บาท 9,630.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ - ๑๑58 4,189.05    ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.229/2560

 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด  ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ย. 2560

/เสนอราคา 4,189.05 บาท /ราคาที่จาง 4,189.05 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จางทําเอกสารประกอบการอบรมความรูผูบังคับหลักประกัน 1,456.00    ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ.เอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.230/2560

จํานวน 50 ชุด 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ย. 2560

1,456.00 บาท 1,456.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จางซอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว 6,473.50    ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ รานสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.231/2560

/เสนอราคา 6,473.50 บาท /ราคาที่จาง 6,473.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

ลําดับที่
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

งานที่จัดซื้อจัดจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (ขอตกลงจาง)



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จางซอมแซมกลองโทรทัศนวงจรปด (cctv) และ   67,463.50 ตกลงราคา บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.232/2560

เครื่องบันทึกภาพ จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.ย. 2560

67,463.50 บาท 67,463.50 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เดินทาง ณ จังหวัดระยอง   15,000.00 ตกลงราคา นายถาวร ศรีสันติชัย นายถาวร ศรีสันติชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.233/2560

ระหวางวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑ คัน และ /เสนอราคา 15,000.00 /ราคาที่จาง 15,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.ย. 2560

ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑ คัน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ ตัว   26,500.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธแอร หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธแอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.234/2560

2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.ย. 2560

26,500.00 บาท 26,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จางทําตรายาง จํานวน 111 อัน   14,160.00 ตกลงราคา รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.235/2560

14,160.00 บาท 14,160.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

13 จางซอมแซมประตูกระจกไฟฟา   12,840.00 ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ี วิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ี วิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.236/2560

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 3 จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ก.ย. 2560

12,840.00 บาท 12,840.00 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (ขอตกลงจาง)



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ - ๑๑52     4,048.35 ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.237/2560

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.ย. 2560

/เสนอราคา 4,048.35 บาท /ราคาที่จาง 4,048.35 บาท วงเงินงบประมาณ

15 จางทําตรายาง จํานวน 70 อัน     8,780.00 ตกลงราคา รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.238/2560

8,780.00 บาท 8,780.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

16 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ - ๑๑47   21,169.42 ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.239/2560

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ย. 2560

เสนอราคา 21,169.42 บาท ราคาที่จาง 21,169.42 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (ขอตกลงจาง)



แบบ สขร.1

เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 160,000 155,150 เฉพาะเจาะจง 1.หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นทีอาร หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นทีอาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.56/2560

เอ็นจิเนียริ่ง/ราคาที่เสนอ เอ็นจิเนียริ่ง/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.ย. 2560

139,100 บาท 139,100 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางเอกชนดําเนินการกิจกรรมสื่อสาร 210,000 210,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บั๊มบลิส จํากัด บริษัท บั๊มบลิส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.57/2560

การตลาดผานสื่อ Facebook page /ราคาที่เสนอ 210,000 บาท /ราคาที่จาง 210,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ย. 2560

77 Experience วงเงินงบประมาณ

3 เอกชนดําเนินการจัดทํารานตนแบบ 475,000.00 469,730 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีโอ ออรแกไนซ จํากัด บริษัท พีโอ ออรแกไนซ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.58/2560

ยกระดับการจําหนายผลิตภัณฑ /ราคาที่เสนอ 469,700 บาท /ราคาที่จาง 469,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ก.ย. 2560

OTOP Select ในแหลงทองเที่ยว วงเงินงบประมาณ

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (สัญญาจาง)

หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร.1

เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ 1,500,000 1,455,214.27 สอบราคา 1.บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.6/2560

คอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร เซ็นเตอร จํากัด/ราคาที่เสนอ เซ็นเตอร จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาตอรายการ 20 ก.ย. 2560

จํานวน 4 รายการ ภายใตโครงการ 202,444 บาท 202,444 บาท เหมาะสมภายในวงเงิน

สอบราคาซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ งบประมาณ

คอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร 

จํานวน 40 รายการ

5 ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ 1,500,000 1,455,214.27 สอบราคา 1.บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอ บริษัท เมโทรซิสเต็มส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.7/2560

คอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร เรชั่น จํากัด (มหาชน)/ราคา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคาตอรายการ 21 ก.ย. 2560

จํานวน 19 รายการ ภายใตโครงการ ที่เสนอ 351,039.18 บาท /ราคาที่ซื้อ 351,039.18 เหมาะสมภายในวงเงิน

สอบราคาซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ บาท งบประมาณ

คอมพิวเตอรและเครื่องโทรสาร 

จํานวน 40 รายการ

วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2560 (สัญญาซื้อขาย)
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