
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางพิมพหนังสือ "ขอมูลการจัดตั้งธุรกิจและ 140,000 วิธีพิเศษ บจ.แฮปป รูทีน/วงเงิน 117,700 บาท บจ.แฮปป รูทีน/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การประกอบธุรกิจในฐานะคนตางชาติของ วงเงิน 117,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

อาเซียน" วงเงินงบประมาณ

2 จางเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทาง 300,000 สอบราคา 1.บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/วงเงิน บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อิเล็กทรอนิกส วงเงิน 240,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ 3,475,000 วิธีคัดเลือก 1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สถาบันบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ภายใตโครงการสรางนักการตลาดและ บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) วงเงิน 3,475,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

พัฒนาศักยภาพกลุมธุรกิจรองรับ AEC 2.มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงินงบประมาณ

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยใหคําปรึกษา

และพัฒนาผูบริหารทางธุรกิจแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาตร)

4.บจ.ที่ปรึกษาและพัฒนุรกิจ

5.บจ.ศูนยพัฒนายุทธทางธุรกิจ

6.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน ธันวาคม  2556



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อแบตเตอรรี่รถยนต ขนาด NS 100 ยี่หอ 3 k ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.00

สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน นจ - 1153

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 1,489.44

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 1,160.00

4 ซื้อหมึกและลูกดรั้ม เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ขอตกลงซื้อ บริษัท โฟนิกซ จํากัด 88,317.80       

5 ซื้อวัสดุ จํานวน ๕ รายการ ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 41,917.25       

6 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 16,653.00       

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๒ รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 4,620.00         

8 ซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 1,284.00

9 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 59,920.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน ธันวาคม 2556 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/740/43 ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 3,531.00

2 จางตรวจสอบตามระยะ 10000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตา นนทบุรี 4,048.88

กน - 1676 จํานวน 6 รายการ

3 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/528/43 ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 3,959.00

4 จางตรวจเช็คตามระยะ รถยนตหมายเลข กน-2044 ขอตกลงจาง บริษัท เอช ซี เอ็น จํากัด 2,364.70

จํานวน 5 รายการ

5 ซอมเลนกลอง Nikon ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร 12,733.00

เน็ตเวิรค จํากัด

6 จางจัดทําสําเนาเอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงาน ขอตกลงจาง คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ. 561.60

Smart DBD กาวสู AEC อยางยั่งยืน (สวนภูมิภาค) (2001)

7 ซอมเครื่องปรับอากาศ หลายเลขครุภัณฑ 55-0526-0011 ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 5,992.00

8 ซอมเครื่องปรับอากาศ หลายเลขครุภัณฑ 0121/695/43 ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 20,651.00

และ 0121/690/43

9 พิมพหนังสือรายงานการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ขอตกลงจาง บริษัท คัลเลอร ไอเดีย 72,439.00

ภายใต พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๒ อินโนเวชั่น จํากัด

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖

10 จางพิมพปกเอกสารการประชุม จํานวน ๓ รายการ ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 32,742.00

11 จางจัดทําเอกสารโครงการอบรม จํานวน 80 ชุด ขอตกลงจาง คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ. 1,292.80

 (2001)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน ธันวาคม 2556 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

12 ซอมเครื่องปรับอากาศ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอตกลงจาง หางหุนสวนสามัญ ไอซ-ีแอร 71,904.00

ชั้น 6 จํานวน 4 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 0121/402/43 , เอ็นจิเนียริ่ง

0121/408/43

13 ซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/785/43 ขอตกลงจาง หางหุนสวนสามัญ ไอซ-ีแอร 4,494.00

เอ็นจิเนียริ่ง

14 ซอมรถยนต นง-5926 จํานวน 7 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท สยามกลการเทรดดิ้ง 11,663.00

จํากัด

15 จางพิมพซองเอกสารจํานวน ๖ รายการ ขอตกลงจาง บริษัท หงีเฮงแชมเปยนกรุป 82,711.00

จํากัด

16 จางพิมพอนุญาตสมาคมการคา (แบบ ห.ส.4) ขอตกลงจาง เงินทุนหมุนเวียนขาวสาร 9,630.00

การพาณิชย

17 จางซอมรถยนต กพ2936 จํานวน 6 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท พระนคร ยนตการ จํากัด 5,792.77

18 ทําตรายาง 46 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 4,390.00

19 รานธนพงษศูนยถายเอกสาร ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 2,450.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน ธันวาคม 2556 โดยวิธีตกลงราคา
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