
1 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 385,000 วิธีพิเศษ บจ.พรทิพย์ แทรเวล/214,500 บจ.พรทิพย์ แทรเวล/214,500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

11 คัน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 ซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทาง 88,510,000 อิเล็ก 1.บมจ.บิซิเนส ออนไลน ์/88,310,000 บมจ.บิซิเนส ออนไลน์/88,000,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) ทรอนิกส์ 2.บจ.เวอร์ชวล เน็ตเวิร์ค/88,410,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างทําหนังสือรายงานประจําปีกรมพัฒนาธุรกิจ 600,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ที ดีไซน์ มีเดีย บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

การค้า ปี 2556 2.บจ.เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ 590,212 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น/599,200 วงเงินงบประมาณ

4 จ้างทําหนังสือ"ข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจและการ 150,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปปี้รูทีน/149,800 บจ.แฮปปี้รูทีน/149,800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน" 2.หจก.9-พลัส /171,200 มีความเชี่ยวชาญการทําสิ่งพิมพ์

เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือนสิงหาคม  2556



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 33,860.15

2 ปากกาลูกลื่น สีน้ําเงิน Pentel จํานวน 5 โหล ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 2,880.00

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.พี.เอ็น ซัพพลาย 99 14,915.80

4 วัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 19,283.00

5 วัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 17,648.00

6 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 10,450.00

7 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 8,580.00

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 1,860.00

9 แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด V120 3K จํานวน 1 ลูก ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 3,852.00

10 เครื่องโทรสารธรรมดา Panasonic 1 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 3,990.00

11 ยางนอก 4 เส้น รถยนต์ นง-8271  ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 12,198.00

12 เครื่องโทรศัพท์ Panasonic 3 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 2,664.30

13 เครื่อเล่นเพลง Phillips 6 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 35,189.95

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน สิงหาคม 2556 โดยวิธีตกลงราคา



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  สิงหาคม  2556   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคา

กลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. ตรวจสอบระยะทาง 20,000 กม. รถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1154  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 2,048.41   
2. ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง - 5927  ข้อตกลงจ้าง บจ.สยามกลการเทรดดิ้ง 14,317.67   
3. จ้างทําซองจดหมายสีขาว 5,000 ซอง  ข้อตกลงจ้าง บจ.หงีเฮ็งแชมเปี้ยนกรุ๊ป 5,350.-   
4. ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น และ

ป้ายเขตปลอดทุจริต 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้ รูทนี 

 

4,815.-   

5. จ้างดําเนินงานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2555  ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเอซีส มีเดีย 94,160.-   
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

 

17. 

จ้างขนย้ายและจัดเรียงแฟ้มทะเบียนและกล่องเอกสารงบการเงิน 

จ้างเหมาซ่อมห้องน้ําชาย/หญิง ชั้น 2,3 

ตรวจสอบระยะทาง 20,000 กม. จํานวน 6 รายการ 

จ้างทําอุปกรณ์และวุฒิบัตรเพื่อใช้ในการสัมมนา จํานวน 1 งาน 

ทําสําเนาเอกสาร 330 ชุด 

จ้างทําตรายาง จํานวน 42 อัน 

จ้างเหมาเดินสายสัญญาณและเชื่อมสัญญาณจานรับดาวเทียม ชั้น 3,4 

จ้างทําสําเนาเอกสาร 200 ชุด 

จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น โครงการ

ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2555 จํานวน 1 รายการ 

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง 

จ้างจัดทําคู่มือการจัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 

 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส ์200 เลม่ 

จ้างผลิตคู่มือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 2 ประเภท 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ขอ้ตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

น.ส.พัชรา สันธิโยธิน 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

ร้านธรรมธร 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

บจ.บางกอกเวิลด์ เอ็กซ์โป 

 

หสม.ไอซแีอร์ 

หจก.พลัสแอด 

 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

120,000.- 

96,587.50 

2,048.41 

69,871.- 

13,860.- 

4,340.- 

18,190.- 

4,700.- 

58,850.- 

 

34,882.- 

37,450.- 

 

74,900.- 
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน สิงหาคม  2556 โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

30. 

ซ่อมขาตั้งจอคอม Dell 

ซ่อมเครื่องจัดระบบคิว 

จ้างทําคู่มือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขนส่ง 

สินค้าทางถนน และบอร์ดนิทรรศการ จํานวน 1 งาน 

จ้างพิมพ์วุฒิบัตร ต้นหกล้าสาํนักงานบัญชีคุณภาพ 12 แผ่น 

ซ่อมประตูกระจกบานสวิงสีชา ชั้น 8 

จ้างเหมาเดินสายโทรศัพท์ ชั้น 9 โซน C 

จ้างเหมาซ่อมอ่างล้างจานห้องประชุม ม่วงระย้า ชั้น 7 

จ้างทําสําเนาเอกสาร จํานวน 30 ชุด 

จ้างทําสําเนาเอกสารโครงการสัมมนา 600 ชุด 

ซ่อมหลังคา Metal sheet ชั้น 6 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0121/894/43 

จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญดําเนินการคัดเลือกธุรกิจสํานักงานบัญชี 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในเชิงลึกเพื่อพัฒนาเป็นสํานักงานบัญชี

คุณภาพ 25 แห่ง 

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/388/43 

 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจา้ง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี 

บจ.ซันอินเตอร์เนชั่นแนล 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

นางประภัสสร นันทะ 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

ธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ  ( 2001 ) 

ฟ้าอรุณ การก่อสร้าง 

หสม.ไอซแีอร์ 

สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ. 

 

 

หสม.ไอซแีอร์ 

 

3,745.- 

1,605.- 

64,200.- 

 

770.40 

6,420.- 

2,000.- 

3,210.- 

7,500.- 

9,120.- 

98,889.40 

1,926.- 

96,647.75 

 

 

15,515.- 
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 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

31. 

32. 

 

33. 

 

34. 

35. 

36. 

 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

ซ่อมเครื่องจัดระบบคิว 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0121/609/43 

ของประชาสัมพันธ์ 

จ้างจัดทําแผ่นดีวีดี ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ฯ  

จํานวน 2,000 แผ่น 

ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 212 

จ้างแปลเอกสารฯ 1 รายการ 

จ้างผลิตคู่มือเกณฑ์มาตรฐานบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

จํานวน 3 ธุรกิจ. รวม 600 เล่ม 

ซ่อมรถยนต์ กธ – 6924 จํานวน 13 รายการ 

ซ่อมรถเข็นเอกสาร 

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 

จ้างทําตรายาง จํานวน 84 อัน 

จ้างตัดสเกิตส์จํานวน 50 ผนื ผ้าคลมุโต๊ะจํานวน 50 ผนื 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

บจ.ซันอินเตอร์เนชั่นแนล 

หสม.ไอซแีอร์ 

 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

หจก.มาสเตอร์ พีช ทรานสเลชั่น 

บจ.แฮปปี้ รูทนี 

 

บจ.มหานครออโตโมบิล 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

บจ.ทนัชวิชญ์ แทรเวล 

ร้านธรรมธร 

บจ.บางกอกซัพพลายเออร์ แอนด์วัน 

2,675.- 

4,280.- 

 

40,000.- 

 

856.- 

29,318.- 

96,300.- 

 

18,461.78 

3,745.- 

29,000.- 

9,140.- 

74,739.50 
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