
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางทําแฟมทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1,380,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปป รูทีน/วงเงิน 1,378,160 บาท บจ.แฮปป รูทีน/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 46,000 แฟม 2.หางหุนสวนจํากัด๙-พลัส แอด./วงเงิน 1,378,160 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

1,575,040 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางซอมลิฟโดยสารสํานักพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 132,500 วิธีพิเศษ บจม.โคเน/วงเงิน 132,134.30 บาท บจม.โคเน/วงเงิน 132,134.30 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 2 ตัว หมายเลขครุภัณฑ 0156/1/43 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

และ 0156/2/43 วงเงินงบประมาณ

3 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 110,000 วิธีพิเศษ 1.หางหุนสวนจํากัด นิวฟาใหม บจ.ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เพื่อใชในการสัมมนาเชิงปฏบัติการ "รวมพลัง 2.บจ.ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป/วงเงิน 110,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

Network ธุรกิจไทยสูสากล" กิจกรรมพัฒนา 110,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ศักยภาพธุรกิจใหบริการโลจิสติกสสูสากล

4 จัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล 5,778,000 อิเล็ก 1.บจ.เฟรสบิซโซลูชั่น/วงเงิน 5,728,000 บาท บจ.เฟรสบิซโซลูชั่น/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เพื่อการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ทรอนิกส 2.บจ.เด็พธเฟรสท/วงเงิน 5,738,000 บาท 5,700,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ดีเอส อินโฟ วงเงินงบประมาณ

4.บจ.อินโฟลิสท 

5.บจ.คอมพิวเตอรยูเนี่ยน

5 จางทําหนังสือรายงานประจําป 500,000 สอบราคา 1.บจ.คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น/วงเงิน บจ.คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ป 2557 335,980 บาท 335,980 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.บีทีเอส เพรส/วงเงิน 318,200 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ออนปา/วงเงิน 362,752 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กรกฎาคม 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อกลองอะคริลิค ขนาด 20*30*20 จํานวน 2 กลอง ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 1,700.00

2 ซื้อรถเข็นชั้นเดียว HB210A จํานวน 1 คัน ขอตกลงซื้อ บริษัท เล็ทสโกฟอรอิท จํากัด 3,022.75

3 ซื้อโทรศัพทตั้งโตะ จํานวน 8 เครื่อง ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 7,104.80

4 ซื้อหูฟงชนิดมีไมโครโฟน จํานวน 15 อัน ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 20,865.00

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 4,541.00

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 2,190.00

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 8,345.00

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 11,130.00

9 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง ขอตกลงซื้อ หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 4,815.00

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 3,325.00

11 ซื้อเครื่องโทรศัพทแบบธรรมดาและเครื่องโทรสารระบบฟลม ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 5,395.50

จํานวน 2 รายการ

12 ซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน พฤศจิกายน 2556 จํานวน 27 รายการ ขอตกลงซื้อ บจ.รุงโรฒณบริการ (2525) 28,717.00

13 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน ธันวาคม 2556 จํานวน 26 รายการ ขอตกลงซื้อ บจ.รุงโรฒณบริการ (2525) 26,290.00

14 ซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน มกราคม จํานวน 29 รายการ ขอตกลงซื้อ บจ.รุงโรฒณบริการ (2525) 10,894.00

15 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน มิถุนายน ขอตกลงซื้อ บจ.รุงโรฒณบริการ (2525) 30,292.00

16  ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 4,515.00

17 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต NS60ยี่หอ 3k สําหรับรถยนต ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 2,461.00

หมายเลขทะเบียน กน-1676

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กรกฎาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางทําตรายาง จํานวน 30 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 10,650.00

2 จางเหมาจัดทําคูมือการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขอตกลงจาง บริษัท โปรวิชั่น จํากัด 98,000.00  

จํานวน ๑,๔๐๐เลม

3 จางเดินสายไฟ สายโทรศัพท สายแลน จํานวน 1 งาน ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 43,809.00  

4 จางซอมแซมรถยนตราชการ จํานวน 6 รายการ ขอตกลงจาง มหานคร ออโตโมบิล 12,626.00  

5 จางซอมรถยนตสวนกลาง ทะเบียน นจ-1154 จํานวน 3 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 1,689.53    

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

6 ซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/671/43 ขอตกลงจาง หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 4,708.00    

จํานวน 1 งาน

7 คาบริการลวงเวลาปรับอากาศของ สพข.5 ขอตกลงจาง บริษัท แอมเพิล เอสเตท จํากัด 65,805.00  

8 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ วันที่ ๒๖-๒๗ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ ขอตกลงจาง บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอรต จํากัด 18,000.00  

จํานวน ๑ คัน

9 จัดจางทําเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษา ขอตกลงจาง ราน ธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 3,500.00    

แนวทางการกํากับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีของประเทศไทย 

ครั้งที่ 3 (1/2557) จํานวน 25 ชุด 

10 จางจัดทําเอกสารสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพยสิน ขอตกลงจาง ราน ธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 21,700.00  

ป ๒๕๕๗ จํานวน ๓๕๐ ชุด

11 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ HP ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร เน็ตเวิรค 4,708.00    

หมายเลขครุภัณฑ 0178/1199/53 จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กรกฎาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กรกฎาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา

12 จางลางใหญเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนุรกิจการคา ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 11,770.00

สํานักสงเสริมธุรกิจ จํานวน 10 เครื่อง เลขครุภัณฑ 0121/519/45

, 0121/520/43 , 0121/521/43 , 0121/522/43 , 

0121/523/43 , 0121/524/43 , 0121/526/43 , 

0121/529/43 , 0121/530/43 , 55/0526-0030

13 จางสรางเครือขายพัฒนาธุรกิจ e-Commerce จํานวน ๑ งาน ขอตกลงจาง นางสาวศันสนีย  ลิ้มพงษ 60,000.00

14 จางซอมแอร หองประชุมมวงระยา ชั้น 7 เลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม.ไอ-ซีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 20,651.00

0121/689/43, 0121/688/43 และ 0121/694/43

15 จางทําเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขอตกลงจาง คณะบุคคลเพื่อน โอ.เอ (2001) 276.00

บริหารคนดวยเทคนิค Counseling&Coaching จํานวน 23 ชุด

16 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ขอตกลงจาง คณะบุคคลเพื่อน โอ.เอ (2001) 560.00

คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท จํานวน 80 ชุด

17 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นง-9346 จํานวน 1 งาน ขอตกลงจาง หางหุนสวนจํากัด เอกสยามธุรกิจ 8,000.00

18 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นง-8271 จํานวน 2 รายการ ขอตกลงจาง หางหุนสวนจํากัด เอกสยามธุรกิจ 8,000.00

19 จางทําตราประทับ จํานวน 141 รายการ ขอตกลงจาง รานธรรมธร 13,610.00

20 จางเหมาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท 1 งาน ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 9,630.00    

21 จางซอมรถยนต ทะเบียน นจ-1157 จํานวน 9 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 5,196.99    

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กรกฎาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา

22 จางจัดทํารูปเลมปกเอกสารประกอบการประชุม และรายงาน ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 8,800.00

การประชุม จํานวน ๒ รายการ 

23 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หองมวงมงคลชั้น 6 หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 15,622.00  

0121/380/43 จํานวน 1 เครื่อง

24 จางทําซองจดหมายเจาะหนาตาง จํานวน 30,000 ซอง ขอตกลงจาง บริษัท เอ.เอส เทคนิคการพิมพ จํากัด 46,545.00  

25 จางเหมาเอกชนจัดหาเครื่องแอลซีดี โปรเจ็คเตอร สัมมนา ขอตกลงจาง บริษัท เฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท 4,800.00    

เชิงปฏิบัติการ Network ธุรกิจไทยสูสากล จํานวน 1 เครื่อง (กาญจนบุรี) จํากัด

26 จางตรวบสอบระบบทําความเย็น รถยนตหลายเลข ทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท เอช ซี เอ็น จํากัด 4,982.99    

กน-2044 จํานวน 2 รายการ

27 จางทําหนังสือ คัมภีรนักบัญชีมืออาชีพ จํานวน 1,000 เลม ขอตกลงจาง บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น จํากัด 90,415.00  

28 จางเหมาเอกชนจัดหาเครื่องแอลซีดี โปรเจ็คเตอร สัมมนาโครงการ ขอตกลงจาง บริษัท สุวัญญา จํากัด 1,500.00    

เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพยสิน ป 2557 ระหวางวันที่ 

29 - 31 กรกฎาคม 2557 จํานวน 1 เครื่อง

29 ซอมแซมรอยรั่วดาดฟา เปลี่ยนโชคอัพประตูและสายน้ําดี ขอตกลงจาง รานสยามพัฒนกิจ 7,179.70    

จํานวน 3 รายการ

30 จางซอมทางขึ้น-ลงตางระดับชั้น 6 ฝาเพดานและติดสติกเกอรชั้น 8 ขอตกลงจาง คุณประภัสสร  นันทะ 10,700.00  

31 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 0121/644/43 (หอง ผอ. ทส.) ขอตกลงจาง หสม.ไอซีแอรเอ็นจิเนียริ่ง 963.00       
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