
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน กรกฎาคม 2555

1 จ้างดําเนินกิจกรรมเผยแพร่ธุรกิจให้บริการ 1,900,000 สอบราคา 1.บจ.ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซนเทชั่น/1,594,300 บจ.ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซนเทชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

โลจิสติกส์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 2.บจ.ออล อีเว้นท์ เอเจนซี่/1,784,760 /1,594,300 เสนอราคาเหมาะสม

2 จ้างทําแฟ้มทะเบียนรูปแบบใหม่ จํานวน 1,243,875 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปปี้ รูทีน /1,243,875 บจ.แฮปปี้ รูทีน /1,243,875 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

25,000 แฟ้ม เสนอราคาเหมาะสม

3 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 น้ําหนัก 500,000 สอบราคา 1.หจก.26 กรกฎาคม/470,800 บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

80 แกรม จํานวน 5,000 รีม 2.บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน/446,750 บางปะอิน/446,750 เสนอราคาเหมาะสม

4 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และลูกดรัม 1,500,000 สอบราคา 1.บจ.พี.เจน(1999)/เสนอ 35 รายการ 1.บจ.พี.เจน(1999)/7 รายการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 40 รายการ 2.บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น/เสนอ 23 รายการ 454,125.12 เสนอราคาเหมาะสม

3.บจ.โฟนิกซ์/เสนอ 35 รายการ 2.บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ

4.บจ.สหธุรกิจ /เสนอ 32 รายการ  /9 รายการ 510,346.13 เสนอราคาเหมาะสม

5.บจ.ลีก้า บิสสิเนส / เสนอ 27 รายการ 3.บจ.โฟนิกซ์/9 รายการ

42,862.20

4.บจ.สหธุรกิจ/8 รายการ 

100,541.48

5.บจ.ลีก้า บิสสิเนส/6 รายการ

58,060.34



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 วัสดุสํานักงาน 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 12,261.00

2 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.กรุงเทพวิทยา 26,224.75

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.พี.เอ็น.ซัพพลาย 99 5,724.50

4 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ําหนัก 80 แกรม 300 รีม ข้อตกลงซื้อ บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์ 28,890.00

5 เครื่องโทรศัพท์และ Adaptor 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 2,593.21

6 วัสดุสํานักงาน 4 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 3,017.50

7 จอคอมพิวเตอร์ 3 จอ ข้อตกลงซื้อ หจก.เบญ.กรุ๊ป 11,074.50

8 ไมโครโฟนโพเดียมก้านยาว 18" และฐานไมโครโฟน ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 74,044.00

9 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 5,395.00

10 หมึกและกระดาษไขแม่พิมพ์ริโก้ 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) 11,930.50

11 หมึกพิมพ์สําเนาริโก้ No.jp 12 จํานวน 10 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.ริโก้ (ประเทศไทย) 5,136.00

12 สติกเกอร์กรดาต่อเนื่อง 8.5 ซม.*4.8 ซม. 6 กล่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 9,630.00

13 หนังสือพิมพ์ประจําเดือนสิงหาคม 55 ข้อตกลงซื้อ บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ 28,151.00

14 กระดาษโรเนียว A4 80g 200 รีม ข้อตกลงซื้อ หจก.26กรกฎาคม 18,618.00

15 แบตเตอรี่รถยนต์ 1 ลูก กธ-6924 ข้อตกลงซื้อ บจ.ต.ไทยเจริญรับเบอร์ 3,300.95

16 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. 10 ม้วน ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 5,800.00

17 เครื่องโทสารระบุฟิล์ม เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลและเครื่องโทรศัพท์ ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 10,210.50

3 รายการ

18 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 80 แกรม 350 รีม ข้อตกลงซื้อ บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 31,327.50

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 11,018.75

20 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 19,976.90

21 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.โฟนิกซ์ 20,827.55

22 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Lexmark E360 ข้อตกลงซื้อ บจ.พี.เจน (1999) 33,063.00

23 วัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 22,199.00

24 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ข้อตกลงซื้อ บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง 2,782.00
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 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. รื้อติดตั้งตู้เหล็กรางเลื่อนแบบ 1,3  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 24,503.-   
2. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง กย- 3277  ข้อตกลงจ้าง บจ.พระนคร ยนตรการ 929.83   
3. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0121/608/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 4,494.-   
4. จ้างพิมพ์ปกวุฒิบัตร ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ 500 ใบ  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 16,050.-   
5. จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ82 ใบ  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 5,264.40   
6. จ้างจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ  ข้อตกลงจ้าง ร้านสบายดี-ตีหนึ่ง 3,066.-   
7. จ้างให้คําปรึกษาธุรกิจ 11 ก.ค. 55  ข้อตกลงจ้าง นายคริษฐ์ ไขมุ่กข์ 12,000.-   
8. จ้างให้คําปรึกษาธุรกิจ 25 ก.ค. 55  ข้อตกลงจ้าง นส.ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร 12,000.-   
9. ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  ข้อตกลงจ้าง บจ.เอเชียคุรุภัณฑ์ 4,440.50   

10. จ้างออกแบบ Mascot กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6 รูปแบบท่าทาง 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง บ จ. ทู สมายส์ 37,450.-   

11. ทําสําเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 70 เล่ม  ข้อตกลงจ้าง ร้านสบายดี-ตีหนึ่ง 2,083.-   
12. ซ่อมอุปกรณ์ Printer  ข้อตกลงจ้าง บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 5,320.-   
13. ซ่อมเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ยี้ห้อ ฟิลลิปส ์  ข้อตกลงจ้าง บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 3,210.-   
14. จ้างให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเริ่มต้นธุรกิจการตลาด,การ

จัดทําแผนธุรกจิวันที่ 11 ก.ค. 55 

 ข้อตกลงจ้าง นายคริษฐ์ ไขมุ่กข์ 12,000.-   

15. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0121/444/43,0121/446/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 3,852.-   
16. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0121/598/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 3,852.-   
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17. รื้อถอนขนย้ายชั้นเหล็กรางเลื่อน จํานวน 3 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 22,000.-   

18. ทําสําเนาเอกสาร 500 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 29,750.-   

19. จ้างพิมพ์วุฒิบัตร จํานวน 2 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 15,236.80   

20. ซ่อมเก้าอี้สีม่วงเปลี่ยนโครงหุ้มหนังเปลี่ยนผา้สีม่วงใหม ่  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 6,420.-   

21. ถอดและขนย้ายเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 เครื่อง  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 8,560.-   

22. ทําสีพ่นขาวกล่องประตูม้วน 32 ชุด  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี. 51,360.-   

23. ติดตั้งโคมขนาด 1 คูณ 36 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชั้น6  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี. 8,239.-   

24. ทําสีพ่นตู้เก็บของ จํานวน 6 ชุด  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี. 12,840.-   

25. จัดทําตรายางจํานวน 139 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 10,020.-   

26. จ้างเหมาซ่อมแซมประตู จํานวน 10 ชุด  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี. 36,380.-   

27. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0121/539/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 13,589.-   

28. จัดทําสําเนาเอกสารพร้อมจัดชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 38,700.-   

29. ทําสําเนาเอกสารประกอบการประชุม  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 3,663.-   

30. พิมพ์หนังสือคู่มือการประกอบธุรกิจ  

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น 98,440.-   

31. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0121/456/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 3,424.-   

32. ซ่อมแซมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องฝึกอบรมชั้น6  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี. 75,872.60   

33. ทําสีพ่นขาวตู้บานเปิดเก็บเอกสารสูง จํานวน 42 ชุด  ข้อตกลงจ้าง บจ.บี.ดี.วี. 89,880.-   
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34. ซ่อมติดตั้งโช๊คอัพประตูและพัดลมดูดอากาศ  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 17,655.-   

35. จ้างเหมาให้บริการให้คําปรึกษาฯ  วท.25 ก.ค. 55 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง นส.ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร 12,000.-   

36. จ้างทําซองจดหมายสีขาว No.9 จํานวน 10,000 ซอง  ข้อตกลงจ้าง บจ.หงีเฮ็งแชมเปี้ยนกรุ๊ป 5,885.-   

37. ซ่อมรถยนต์ นง- 5926 จํานวน 14 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ.สยามกลการเทรดดิ้ง 5,482.68   

38. ซ่อมรถยนต์ นง-665  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 1,645.66   

39. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

0121/652/43,0121/658/43 

 ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 3,531.-   
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