
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน มิถุนายน  2555

1 ซื้อระบบบริหารงานบุคคลากรส่วนภูมิภาค 2,101,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ดาต้าโกลบ/1,985,000 บจ.ดิจิตอล โซลูชั่น เทค/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

2.บจ.ดิจิตอล โซลูชั่น เทค/1,962,380 1,950,000 เสนอราคาเหมาะสม

2 จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจ 833,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ดูมายเบส/833,000 บจ.ดูมายเบส/833,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

การค้า จํานวน 1,700,000 แผ่น เสนอราคาเหมาะสม

3 จ้างดําเนินกิจกรรม "สร้างเครือข่ายพันธมิตร 1,580,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น/1,750,520 บจ.โกลบอลอินเตอร์คอมมิว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(DBD e- นิเคชัน/1,580,000 เสนอราคาเหมาะสม

Commerce Fair 2012)

4 จ้างดําเนินกิจกรรมนําเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ 949,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.วีซายน์ มีเดีย/1,027,842 บจ.วีซายน์ มีเดีย/949,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 2.บจ.ออล อีเว้นท์ เสนอราคาเหมาะสม



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 43,359.87

2 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม 1,000 รีม ข้อตกลงซื้อ บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ 96,300.00

3 หมึก Lexmark E360/E460 DN 12 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 82,818.00

4 เครื่องตรวจสอบธนบัตร 3 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 3,980.40

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.เบญ.กรุ๊ป 2,621.50

6 ไฟฉายและไฟฉุกเฉิน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 7,971.50

7 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 28,098.20

8 เก้าอี้นั่งเจ้าหน้าที่ ข้อตกลงซื้อ บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง 7,950.00

9 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 2,619.00

10 เบเกอร์และปลั๊กไฟมีราง 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นิวสยามพัฒนา (1991) 2,375.40

11 บัลลาสต์และพวงกุญแจ 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 19,581.00

12 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 1,650.00

13 วัสดุสํานักงาน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 6,345.00

14 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 56,212.45

15 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ลีก้า บิสสิเนส 64,626.93

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน มิถุนายน  2555 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือน  มิถุนายน 2555   โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างทําแผ่นพับการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีคุณภาพ 

1,000 ฉบับและจ้างผลิตRoll up สํานักงานบัญชีคุณภาพ 5 

อัน 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 53,500.-   

2. จ้างเอกชนดําเนินการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ ( MOU ) DBD Academy 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โอ.เอซีสมีเดีย 99,510.-   

3. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/629/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 13,482.-   
4. ตรายางจํานวน 103 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 10,010.-   
5. ซ่อมพิมพ์ดีดธรรมดา  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเซีย คุรภุันฑ์ 2,782.-   
6. จ้างทําสําเนาเอกสาร จํานวน 110 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านสบายดี-ตีหนึ่ง 6,672.60   
7. จ้างจัดทําเอกสาร  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 33,705.-   
8. จ้างทําสําเนาเอกสาร 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง ร้านสบายดี-ตีหนึ่ง 2,100.-   
9. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/781/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 2,675.-   

10. รื้อถอนขนย้ายชั้นเหล็กรางเลื่อน จากสพข.2 ติดตั้งที่โกดังบาง

บัวทอง 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 99,510.-   

11. จ้างทําสําเนาเอกสารพร้อม เข้าเล่ม 2 รายการ  ข้อตกลงจ้าง ร้านสบายดี-ตีหนึ่ง 1,056.-   
12. จ้างเอกชนดําเนินการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ ( MOU ) DBD Academy 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.โอ.เอซีสมีเดีย 99,510.-   

13. จ้างจัดคูหา แสดงนิทรรศการฯ เพื่อเผยแพร่ภารกิจกรมฯ  ข้อตกลงจ้าง บมจ.โพสต์ พับลิชชิง 99,510.-   
14. พิมพ์หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จํานวน 300 เล่ม  ข้อตกลงจ้าง ร้านสดใส การพิมพ์ 30,900.-   
15. ซ่อมเครื่องทําน้ําเย็น 1 เครื่อง  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 1,605.-   

 



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2555 ประจําเดือนมิถุนายน 2555  โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

16. จ้างทํารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 8,415.-   

17. ออกแบบ ผลิต และติดตั้งป้าย  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 11,823.50   

18. จัดพิมพ์ปกเอกสารสําหรับจดัทําเอกสารการประชุม  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 18,725.-   

19 จ้างออกแบบและผลิต Couner Stand เขตปลอดทุจริต  ข้อตกลงจ้าง บจ.โอ.เอซีสมีเดีย 32,100.-   

20. 

21. 

ซ่อมล้อรถเข็นตาข่าย จํานวน 2 คัน 

จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์สํานักงาน ชั้น 12,15

และ16 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

 

3,338.40 

32,100.- 

  

22. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/695/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 3,959.-   

23. จ้างเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม พัฒนาความรู้มุ่ง

สู่ธรรมาภิบาล 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 80,700.-   

24. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง นง - 3276  ข้อตกลงจ้าง บจ.พระนครยนตรการ 929.83   

25. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/474/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 10,914.-   

26. ซ่อมเครื่องปั๊ม  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 6,955.-   

27. ซ่อมหลังคาอาคารสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 98,440.-   

28. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 0121/421/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 4,280.-   

29. จัดจ้างทําสําเนาเอกสารขนาด เอ4  2 รายการ  ข้อตกลงจ้าง คณะบุคคล เพื่อนโอ.เอ( 2001 ) 28,960.-   

 

 

 

 


	มิ.ย.

