
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางพิมพกระดาษโลโกกรมพัฒนาธุรกิจการคา 980,000 วิธีพิเศษ บริษัท ดูมายเบส จํากัด/วงเงิน 980,000 บริษัท ดูมายเบส จํากัด/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

 จํานวน 2,000,000 แผน วงเงิน 980,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จางปรับปรุงสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 950,000 วิธีพิเศษ บริษัท บ.ีดี.วี.วิวัฒน กอสราง จํากัด บริษัท บ.ีดี.วี.วิวัฒน กอสราง จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เขต 1 (ปนเกลา) /วงเงิน 893,000 บาท /วงเงิน 893,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จางพิมพแบบบริการขอมูลธุรกิจ 440,000 วิธีกรณีพิเศษ เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

/วงเงิน 438,914 บาท /วงเงิน 438,914 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน เมษายน 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา

ราคา (บาท)
หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท ควอลิตี้ บิส 1974 จํากัด 69,475.10

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 37,871.00

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 12,198.00

4 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องโทรสาร ขอตกลงซื้อ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 94,826.61

จํานวน ๑๒ รายการ    จํากัด (มหาชน)

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 8,879.00

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 3,230.00

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 17,700.50

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน(อุปกรณสุขภัณฑ) จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ สยามพัฒนกิจ 3,595.20

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 7,000.00

10 ซื้อวัสดุสํานังาน จํานวน 12 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 44,446.00

11 ซื้ออุปกรณไฟฟาใหแสงสวาง ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 20,383.50

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน เมษายน 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางพิมพแบบบริการขอมูลธุรกิจ จํานวน 1,465,000 แผน ขอตกลงจาง เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย 438,914.00

2 จางเช็คระยะ 50,000 กิโลเมตร รถทะเบียน กย - 3267 นนทบุรี ขอตกลงจาง บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จํากัด 2,664.30

3 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ดูงาน จ.เชียงราย จ.พะเยา ขอตกลงจาง หางหุนสวนจํากัด พันธจินดาบริการ 4,000.00

จ.เชียงใหม วันที่ 2 เมษายน 2557

4 จางทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 28 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 3,500.00

5 จางซอมบํารุงรถยนต ทะเบียน นง - 5927 นนทบุรี ขอตกลงจาง บริษัท สยามกลการเทรดดิ้ง จํากัด 9,458.80

6 จางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 530 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 38,690.00

7 จางซอมเครื่องพิมพสําเนาดิจิตัล หมายเลขครุภัณฑ 0117/133/53 ขอตกลงจาง บริษัท ริโก(ประเทศไทย) 29,127.54

8 จางทําหนังสือคูมือคําศัพทเทคนิคที่เปนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ขอตกลงจาง บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 99,777.50

การใหบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  จํากัด

9 จางซอมทอน้ําลนอางลางจาน หองมวงระยา ชั้น 7 ขอตกลงจาง สยามพัฒนกิจ 1,605.00

10 จางตรวจสอบตามระยะ 20000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 2,920.03

นจ - 1150 จํานวน 4 รายการ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

11 จางซอมเครื่องปริ๊นเตอร ยี่หอ Brother หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอรวิส จํากัด 909.50

0178/812/50 และ เลขครุภัณฑ 0178/784/50

12 จางรื้อเปลี่ยนกอกน้ําอางลางจาน ยี่หอ KARAT ชั้น 12 ขอตกลงจาง สยามพัฒนกิจ 1,070.00

13 จางซอมลิฟท หมายเลข Site No 8690073 ขอตกลงจาง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จํากัด 66,210.95

14 จางซอมประตูกระจก ของ สพข2 ขอตกลงจาง สยามพัฒนกิจ 12,412.00

15 จางเปลี่ยนกลองแมคเนดิคส ควบคุมการจายน้ํา พรอมติดตั้ง ขอตกลงจาง สยามพัฒนกิจ 9,630.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน เมษายน 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

16 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 12,700.00

กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย วาดวยหุนสวนบริษัท จํานวน ๑๐๐ ชุด

17 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 12,840.00

55-0526-0015 , 55-0526-0016

18 จางทําแฟมใสเอกสารอบรมสัมมนา จํานวน ๑,๐๐๐ แฟม ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 26,750.00

19 จางเหมาสถานที่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 20-22 พ.ค.57 ขอตกลงจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 32,400.00

20 จางทําตรายาง ขอตกลงจาง รานธรรมธร 4,880.00

21 จางแปลเอกสารภาษาตางประเทศ ขอมูลเว็บไซตรานคาออนไลน ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม 71,993.88

และ e-Business Consulting Center จํานวน 1 งาน จํากัด

22 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หองควบคุมลิฟตโดยสาร L1 และ L2 ขอตกลงจาง หสม. ไอซี-แอร เอ็นจิเนียริ่ง 8,560.00

หมายเลขครุภัณฑ 0121/591/43 และ 0121/586/43

23 จางปรับปรุงระบบจดทะเบียนนิติบุคค จํานวน 1 งาน ขอตกลงจาง บริษัท ไทยเทคโนโลยีและ 95,000.00

คอมพิวเตอร จํากัด

24 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ HP จํานวน 2 เครื่อง ขอตกลงจาง บริษัท พี.ซี.เทค.เวอรวิส  จํากัด 15,836.00

25 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 3,120.00

การบริหารจัดการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ในสวนกลาง

26 จางจัดสถานที่รับงบการเงิน ประจําป 2557 ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 30,000.00

27 จางพิมพใบเสร็จรับเงินแบบเลม จํานวน 1,000 เลม ขอตกลงจาง เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย 99,510.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน เมษายน 2557 โดยวิธีตกลงราคา
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