
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 ๑.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 9 รายการ 1,700,000 สอบราคา 1.บจ.โฟนิกส จํานวน 15 รายการ/วงเงิน ๑.บจม.เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

๒.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องโทรสาร 158,055.05 บาท จํานวน 9 รายการ/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จํานวน 15 รายการ 2.บจ.ลีกา บิสสิเนส จํานวน 1 รายการ/วงเงิน 790,477.48 บาท วงเงินงบประมาณ

๓.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ 215,540.80 บาท ๒.บจ.โฟนิกส จํานวน 15 รายการ

๔.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องโทรสาร 3.บจ.สหธุรกิจ จํานวน 2 รายการ/วงเงิน /วงเงิน 158,055.05 บาท

จํานวน 3 รายการ 54,891 บาท ๓.บจ.ลีกา บิสสิเนส จํานวน 

๕.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 4.บจม.เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น  1 รายการ/วงเงิน 215,540.80 บาท

จํานวน 9 รายการ/วงเงิน 790,477.48 บาท ๔.บจ.ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

5.บจ.ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํานวน 3 รายการ จํานวน 3 รายการ/วงเงิน 

/วงเงิน 75,081.90 บาท 75,081.90 บาท

๕.บจ.สหธุรกิจ จํานวน 2 รายการ

/วงเงิน 54,891 บาท

2 ซื้ออุปกรณบริหารจัดการผูใชอินเทอรเน็ต 700,000 สอบราคา 1.บจม.อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น บจม.อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

(Authentication Appliance) /วงเงิน 692,800 บาท คอรปอเรชั่น/วงเงิน 680,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.คอมเนท/วงเงิน 720,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางที่ปรึกษา กิจกรรมOnline Store & Shop 10,000,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล บจ.ฟรีวิลล โซลูชั่นส/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.ฟรีวิลล โซลูชั่นส 9,950,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จางพัฒนาโปรแกรมระบบขอมูลประวัติศาสตร 140,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แมสอัพ สตูดิโอ/วงเงิน 135,000 บาท บจ.แมสอัพ สตูดิโอ/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.ดาตาโกลบ/วงเงิน 138,000 บาท 135,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ดีเน็ต เทคโนโลยี วงเงินงบประมาณ

5 จางพิมพกระดาษโลโกกรมพัฒนาธุรกิจการคา 910,000 วิธีพิเศษ บจ.ดูมายเบส/วงเงิน 906,500 บาท บจ.ดูมายเบส/วงเงิน 906,500 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 1,850,000 แผน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

6 จางดําเนินการจัดกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนา 480,000 สอบราคา 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง บจ.ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอรวิส/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ศักยภาพและสรางเครือขายสํานักงานบัญชีคุณภาพ และขนาดยอม วงเงิน 4๗๕,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอรวิส/วงเงิน 480,000 วงเงินงบประมาณ

บาท

7 จางเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส 300,000 สอบราคา 1.บจ.อาตาป บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

(Courseware) เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย 2.บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/วงเงิน 270,000 บาท 270,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ไอเดีย ซี้ด/วงเงิน 495,000 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.แม็กซิมั่ม เด็บ/วงเงิน 264,000 บาท

5.บจ.คอนเซ็ปต ซีรี่ส 

8 จัดจางเอกชนดําเนินการจัดงาน e-Commerce Day 3,500,000 อิเล็ก 1.บจ.โอเอซิส บจ.เฟมัส อินฟนิตี/้วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2014 ทรอนิกส 2.บจ.ไอเดีย ซี๊ด 3,459,889 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ซ.ีเอ.อินโฟ มีเดีย/วงเงิน 3,476,950 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.โอเค แมส

5.บจ.ออล อีเวนท เอเจนซี่

6.บจ.เฟมัส อินฟนิตี/้วงเงิน 3,459,889 บาท

9 ซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด เอ4 900,000 บาท สอบราคา 1.บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางประอิน บจ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

น้ําหนัก80แกรม จํานวน 10,800 รีม /วงเงิน 897,364 บาท /วงเงิน 797,364 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่นเนอรี/่วงเงิน วงเงินงบประมาณ

797,364 บาท

3.บจ.รีมส แอนด โรลส/วงเงิน 855,144 บาท

4.บจ.สุรศิร/ิวงเงิน 819,288 บาท
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 4,195.00

2 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 4,700.00

3 ซื้อเครื่องอานบัตรสมารทการด รุน EZ100PU จํานวน 60 เครื่อง ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 17,999.75

4 ซื้อเทปสํารองขอมูล Tape back up แบบ LTO3 จํานวน 40 ตลับ ขอตกลงซื้อ บริษัท โอเพนเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 47,936.00

5 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต PHILIPS Lifemax ขนาด 18วัตต ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 2,621.50

6 ซื้อโทรศัพทตั้งโตะ Panasonic รุน Kx-T7703 ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 1,776.20

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 3,324.00

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 6,186.00

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 2,155.00

10 ซื้อลูกดรัมเครื่องโทรสาร Panasonic จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท โฟนิกซ จํากัด 13,829.75

11 ซื้อเครื่องโทรศัพท Panasonic จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 5,954.30

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 21,365.00

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน  8 รายการ ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 34,946.88

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 7,874.00

15 ซื้อยางนอก ขนาด 215/65R15 ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเตริญรับเบอร จํากัด 13,482.00

16 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต V120 ยี่หอ 3k รถยนตหมายเลข นง-8271 ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 3,852.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มิถุนายน 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางซอมเปลี่ยนกุญแจตูเหล็กและโตะทํางาน ขอตกลงจาง ราน สยามพัฒนกิจ 2,407.50

2 จางซอมเครื่องปรับอากาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 10 หองแฟม ขอตกลงจาง หสม. พี ดี เอ็น แอร แอนเซอรวิส 5,457.00

เลขคุรุภัณฑ 0121/488/43

3 จางติดตั้งสายโทรศัพทภายในอาคาร ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 856.00

4 จางซอมสัญญาณโทรศัพท(สายใน) อาคารดานหลัง ชั้น 1,4,5 ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 1,070.00

5 จางทําเอกสารประกอบการอบรมผูประกอบธุรกิจ เรื่อง กอราง ขอตกลงจาง ธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 31,000.00

สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จํานวน 500 ชุด

6 จางตรวจสอบตามระยะ 20000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 1,689.53

นจ - 1148 จํานวน 4 รายการ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

7 จางตรวจสอบตามระยะ 40,000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 3,357.66    

นจ - 1152 จํานวน 7 รายการ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

8 จางซอมเครื่องฟอกอากาศ หมายเลขคุรุภัณฑ 0129/243/46 ขอตกลงจาง หสม. เอ เอ็น เอ เทรดดิ้งแอนซัพพลาย 4,815.00    

9 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 33,000.00  

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จํานวน 550 ชุด

10 จางเหมาเดินสายแลนคอมพิวเตอรใหม ที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 6,099.00    

เขต 2 บริเวณตึกหลัง 3 จุด

11 จางตรวจเช็คเครื่องโปรเจคเตอร NEC VT700 พรอมอุปกรณ ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 1,391.00    

12 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 3,200.00    

สรางการบริหารจัดการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส จํานวน 100 ชุด 
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13 จางทําตรายางจํานวน 119 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 11,420.00

14 จางเหมาเอกชนจัดหาเครื่องแอลซีดี โปรเจ็คเตอร สัมมนาเชิงปฏิบัติ ขอตกลงจาง บริษัท ไอยรา แกรนด โฮเท็ล จํากัด 3,100.00

การหลักสูตรเสริมสรางการบริหารจัดการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 

จํานวน 1 เครื่อง 

15 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "ผูทําบัญชีปฏิบัติใหถูกตอง ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 13,600.00

ตามกฎหมาย ครั้งที่ 3" ประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 400 ชุด

16 จางซอมเครื่องโทรสาร ยี่หอ Panasonic ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร 1,658.50

เน็ตเวิรค จํากัด

17 จางซอมพิมพดี ยี่หอ โอลิมเปย ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 2,461.00

18 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กธ-6924 จํานวน 2 รายการ ขอตกลงจาง หางหุนสวนจํากัด เอกสยามธุรกิจ 400.00

19 จางจัดพิมพวุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร จํานวน 42 ชุด ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 5,392.80

20 จางซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลิฟตโดยสาร ขอตกลงจาง บริษัท สยามฮิตาชิ 86,367.94

21 จางจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา "เสริมสรางองคความรู ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 5,400.00

เฉพาะดานใหแกธุรกิจบริการ" จํานวน 150 ชุด

22 จางเหมารื้อและติดตั้งอางลางหนาหองน้ําหญิง ชั้น 10 ขอตกลงจาง บี.พ.ีวี บีเอสโฟกรุป จํากัด 4,815.00

23 จางจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา หลักสูตรเชื่อมโยง ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 1,950.00

เครือขายพันธมิตรธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 

24 จางซอมเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนาธรุกิจการคา ชั้น 9 ขอตกลงจาง หสม. ไอซีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 16,692.00

25 จางซอมเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 3 ขอตกลงจาง หสม. ไอซีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 5,992.00

หมายเลข 55-0526-0013 จํานวน 3 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มิถุนายน 2557 โดยวิธีตกลงราคา
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26 จางซอมรถยนต ทะเบียน กย-3276 จํานวน 4 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 1,061.98    

27 จางพิมพใบคั่นเอกสารการประชุม จํานวน 2 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท แฮปป รูทีน จํากัด 14,980.00  

28 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 50,850.00  

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จํานวน 2 รายการ

29 จางซอมเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 11 หองสวน ขอตกลงจาง หสม. ไอซีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 5,992.00    

บริหารพัสดุครุภัณฑ หมายเชข 0121/540/43 จํานวน 2 รายการ

30 จางดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอลทะเบียนราฎรกับ ขอตกลงจาง บริษัท ไบนารี่ ลายน จํากัด 20,000.00  

กรมการปกครอง ผานระบบเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงภาครัฐ

31 จางซอมเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนุรกิจการคา หองทานรองฯชัยณรงค ขอตกลงจาง หสม. ไอซีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 4,601.00    

หลายเลข 0121/644/43 จํานวน 2 รายการ

32 จางทําแฟมใสเอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน ๑,๐๐๐ แฟม ขอตกลงจาง บริษัท แฮปป รูทีน จํากัด 26,750.00  

33 จางซอมเครื่องขยายเสียง INTER-M#R500 PLUS- Sorial No. ขอตกลงจาง หจก.ทรีบิวต เอนเตอรไพรส 2,995.00    

20003810178018-05 ของศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6

34 จางทําหนังสือกุญแจแหงความสําเร็จสูการเปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ ขอตกลงจาง บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น จํากัด 90,000.00  

จํานวน ๑,๒๐๐ เลม 

35 ซอมเครื่องปรับอากาศหองหนังสือคนขอมูล ชั้น 3 ขอตกลงจาง หสม. ไอซีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 5,992.00    

หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-0010 

36 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขอตกลงจาง คณะบุคคลเพื่อน โอ.เอ (2001) 640.00       

การแกปญหาและการตัดสินใจอยางเปนระบบ จํานวน 1 งาน 
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37 จางเหมาจัดสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 งาน ขอตกลงจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 32,400.00  
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