
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางเอกชนจัดงาน "4 ทศวรรษแฟรนไชสไทย" 1,800,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แอ็ดเด็กซ/วงเงิน 1,800,000 บาท บจ.แอ็ดเด็กซ/วงเงิน 1,800,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ภายใตโครงการพัฒนาและสรางโอกาสทาง 2.บจ.บานสมบูรณพาณิชย (2553)/วงเงิน บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

การตลาดธุรกิจแฟรนไชส 1,879,990 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.แฟรนเน็กซ

2 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 220,000 สอบราคา 1.บจ.พรทิพย แทรเวล/วงเงิน 178,000 บาท บจ.กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ขนาดโดยสารจํานวนไมนอยกวา 50 ที่นั่ง 2.บจ.กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต/วงเงิน 149,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จํานวน 10 คัน 149,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.หางหุนสวนจํากัด พิศาลทัวร/วงเงิน 

187,900 บาท

4.บจ.แสงรัศมี ทรานสปอรต/วงเงิน 217,000 บาท

5.บจ.เมคิคก ทัวร

6.หางหุนสวนจํากัด บิวตี้ ตัน ทราเวล

3 จัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบใหบริการ 5,000,000 อิเล็ก 1.บจ.ไทยเทคโนโลยี่และคอมพิวเตอร/วงเงิน บจ.ไทยเทคโนโลยี่และคอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ทรอนิกส 4,950,000 บาท /วงเงิน 4,940,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

(e-Certificate) ผานสํานักสาขาของกรม 2.บจ.ดาตาโกลบ/วงเงิน 4,968,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ทีมเวิรค โวลูชั่น

4.บจ.เคดับบลิว โซลูชั่น

4 จางเอกชนดําเนินการจัดงานพิธีมอบรางวัล 220,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.โอเอซิส มีเดีย/วงเงิน 204,744.50 บาท บจ.โอเอซิส มีเดีย/วงเงิน 199,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ประจําป 2556 2.บจ.มัลติมีเดีย แอนด เอเจนซี/่วงเงิน บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

224,614.40 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.มาเธอร ครีเอชั่น/วงเงิน 243,746 บาท

5 โครงการเพิ่มทักษะการจัดการและภาพลักษณ 7,500,000 วิธีคัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สถาบันนวัตกรรมและ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สถาบัน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

OTOP ภายใตคาใชจายโครงการสงเสริมการตลาด ธุรกิจการคาเสร)ี/วงเงิน 7,500,000 บาท นวัตกรรมและธุรกิจการคาเสร)ี/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 2.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 7,485,000 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน สิงหาคม 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

6 กิจกรรม e-Business Consulting Center 2,500,000 วิธีคัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม บจ.เอ็กซเซลเลนทบิสเนสคอรปเรชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.กลุมแอดวานซ รีเสิรช อินเตอรแนชชั่นแนล/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.คิวเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) 2,490,000 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.เอ็กซเซลเลนท บิสเนส คอรปเรชั่น อินเตอร 

แนชชั่นแนล 

5.มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร (ศูนยใหคําปรึกษาและ

พัฒนาผูบริหารทางธุรกิจคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญช)ี

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน สิงหาคม 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร HP CE505A จํานวน 35 กลอง ขอตกลงซื้อ บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 94,299.10

2 ซื้อเครื่องพิมพ HP Office Jet ๗๕๐๐A และ หัวพิมพสําหรับเครื่อง ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 7,237.00

HP Office Jet ๖๐๐๐ จํานวน ๒ รายการ

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 17,988.00

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 31,574.00

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวน สามัญกรุงเทพวิทยา 16,104.00

6 ซื้อวิทยุสื่อสาร จํานวน 4 เครื่อง ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 19,944.80

7 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและวัสดุเครื่องโทรสาร ขอตกลงซื้อ บริษัท โฟนิกซ จํากัด 80,453.30

จํานวน 9 รายการ

8 ซื้อหลอดไฟ บัลลาส และเครื่องมือชาง จํานวน 12 รายการ ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 46,052.80

9 ซื้อยางนอกรถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1148 จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 13,482.00

10 ซื้อเครื่องโทรศัพทและเครื่องโทรสาร จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 12,251.50

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

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 7,626.00

13 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต Ns100 ยี่หอ 3k สําหรับรถยนตทะเบียน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.65

นจ-1148 

14 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต Ns100 ยี่หอ 3k สําหรับรถยนตทะเบียน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.65

นจ-1150

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 5,390.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน สิงหาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

16 ซื้อยางนอกรถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1150 จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 13,482.00

17 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต Ns100 ยี่หอ 3k สําหรับรถยนตหมายเลข ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.65

ทะเบียน นจ-1147

18 ซื้อยางนอกรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ-1153 จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 13,482.00

19 ซื้อยางนอก ขนาด 195/60 R15 ยี่หอบริดจสโตน จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 12,412.00

รถยนตหมายเลขทะเบียน กน-2044

20 ซื้อยางนอก ขนาด 185/65R14 ยี่หอบริดจสโตน จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 10,272.00

รถยนตหมายเลขทะเบียน กน-1676

21 ซื้อยางนอก ขนาด 185/55R15 ยี่หอบริดจสโตน จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 11,342.00

รถยนตหมายเลขทะเบียน กย-3276

22 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 8,292.50

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 2,140.00

24 ซื้อยางนอก ขนาด 215/65R15 ยี่หอบริดจสโตน จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 13,482.00

รถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1157

25 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 7,340.00

26 แบตเตอรี่รถยนต NS100 ยี่หอ 3K สําหรับรถยนต ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 3,311.65

หมายเลขทะเบียน นจ-1157

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน สิงหาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางซอมเครื่องฟอกอากาศ หมายเลขคุรุภัณฑ   0129/246/46 ขอตกลงจาง หจก.เอ.เอ็น.เอ.เทรดดิ้ง 9,202.00

และ 0129/247/46

2 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1149 จํานวน 2 รายการ ขอตกลงจาง หจก.เอกสยามธุรกิจ 12,500.00

3 จางยายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซอมแซมและปรับปรุงหองทํางาน ขอตกลงจาง คุณประภัสสร  นันทะ 24,500.00

จํานวน 7 รายการ 

4 จางผลิตสื่อประขาสัมพันธการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน IT ขอตกลงจาง บริษัท โอญา จํากัด 55,000.00

5 จางจัดทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 5,712.00

การประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน 28 ชุด

6 จางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ผูทําบัญชีปฏิบัติใหถูกตอง ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 14,000.00

ตามกฏหมาย ครั้งที่ ๔ จํานวน ๔๐๐ ชุด

7 ซื้อเครื่องจัดระบบคิว หมายเลขครุภัณฑ 0180/4/46 ขอตกลงจาง บริษัท ซัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 21,400.00

8 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Epson LQ-2180i ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร 5,453.00

หมายเลขครุภัณฑ 0178/793/50 เน็ตเวิรค จํากัด

9 ซอมเครื่องปรับอากาศ สวนบริหารพัสดุครุภัณฑ 0121/534/43 ขอตกลงจาง หสม.ไอซีแอรเอ็นจิเนียริ่ง 4,708.00

10 จางทําเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ขอตกลงจาง รานดีกอปป แอนด แสตมป 6,950.00

พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๘๐ ชุด

11 จางเผยแพรนักธุรกิจมืออาชีพพรอมรับ AEC กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขอตกลงจาง บริษัท โอเอซิส มีเดีย จํากัด 99,831.00

ผูประกอบธุรกิจ ภายใตโครงการสรางนัการตลาดและพัฒนาศักยภาพ

กลุมธุรกิจรองรับ AEC จํานวน ๑ งาน 
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

12 ซอมแซมฝาเพดาน หลังคากระเบื้องและกระเบื้องยางชั้น 9 ขอตกลงจาง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนืกอสราง จํากัด 34,668.00

13 จางซอมเครื่องปรับอากาส จํานวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม.ไอซีแอรเอ็นจิเนียริ่ง 10,807.00

0121/569/43 , 0121/525/43

14 จางจัดทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 9,880.00

(Young & Smart Accountants) จํานวน ๒๖๐ ชุด 

15 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน ๑ คัน ระหวางวันที่ ขอตกลงจาง นายยุทธ กลิ่นจันทร 8,500.00

๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จํานวน 3 วัน

16 จางทําปายประชาสัมพันธและแผนพับประชาสัมพันธ จํานวน 3 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท แฟรนเน็กซ จํากัด 69,357.40

17 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ กิจกรรมสัมมนา เปดบาน SMEs ขอตกลงจาง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด 9,000.00

ภายใตโครงการ สรางเครือขายผูประกอบธุรกิจ จํานวน ๑ คัน 

18  จางจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธคลังขอมูลธุรกิจ จํานวน ๒ รายการ ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 39,322.50

19 จางทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง จํานวน 10 ชุด ขอตกลงจาง ราน ดีกอปป แอนด แสตมป 868.00

20 จางรื้อขนยายและติดตั้งชั้นเหล็กรางเลื่อนระบบมือหมุน ชั้น 11 ขอตกลงจาง รานสยามพัฒนกิจ 50,000.00

นําไปติดตั้งที่ชั้น 1 

21 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนารับฟงความคิดเห็นกฎหมาย ขอตกลงจาง ราน ธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 19,350.00

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

วาดวยหุนสวนบริษัท จํานวน ๑๕๐ ชุด

22 ตรวจสอบตามระยะ 50,000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 1,288.28

นจ-1147 จํานวน 4 รายการ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

23 ซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI หมายเลขครุภัณฑ 0178/770/50 ขอตกลงจาง บริษัท พ.ีซ.ีเทค.เซอรวิส จํากัด 4,543.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน สิงหาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

24 ซอมแอรรถยนตหมายเลขทะเบียน กน-2044 จํานวน 2 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท เอช. ซี เอ็น จํากัด 1,409.19

25 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอตกลงจาง นายณรงค ปานทอง 6,000.00

จํานวน ๑ คัน

26 ตรวจสอบตามระยะ 10,000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัทโตโยตานนทบุรี 3,583.43

นง-8271 จํานวน 7 รายการ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

27 จางออกแบบและจัดพิมพแผนพับประชาสัมพันธเครื่องหมายรับรอง ขอตกลงจาง บริษัท แอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด 89,559.00

 DBD Registered และ DBD Verified

28 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 7,000.00

(Young & Smart Accountants) จํานวน ๒๕๐ ชุด 

29 จางซอมเกาอี้ทํางาน ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 1,400.00

30 ตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท 2 หมายเลข 0-2276-7252, ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 856.00

0-2276-7258 ชั้น 2

31 ซอมกลองวงจรปด หมายเลขครุภัณฑ 45-0723-0005 ชั้น 1 ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 2,247.00

32 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ HP Color Laser Jet CP 6015x ขอตกลงจาง บริษัท พ.ีซ.ีเทค.เซอรวิส จํากัด 61,942.30

หมายเลขครุภัณฑ 54-0503-0144 

33 จางทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง งบประมาณรายจายประจําป ขอตกลงจาง ราน ดีกอปป แอนด แสตมป 1,549.80

งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 45 เลม

34 จางเหมาชอมแซม จําวน 3 รายการ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1 ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 11,200.00

35 ซอมเกาอี้ทํางาน จํานวน 11 ตัว ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 4,050.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน สิงหาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

36 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ระหวางวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๗ ขอตกลงจาง นายยุทธ กลิ่นจันทร 8,500.00

จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ

37 ซอมเครื่องโปรเจคเตอร สําหรับศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 17,120.00

ชั้น 6 หมายเลขครุภัณฑ 54-0807-0004100000003757

38 ซอมเครื่องปรับอากาศหอง (รองอธิบดีวิชัย) หมายเลขครุภัรฑ ขอตกลงจาง หางหุนสวนสามัญ ไอซี-แอร 13,054.00

0121/651/43 จํานวน 1 เครื่อง เอ็นจิเนียริ่ง

39 จางงานรื้อฝาเพดานและทาสีหองเก็บของชั้น 1 จํานวน 4 รายการ ขอตกลงจาง บริษัท สยามพัฒนกิจ จํากัด 15,000.00

40 จางซอมเครื่องพิมพดีด ยี่หอ OLYPIA ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 3,852.00

41 ตรวจเช็ค ซอมแซม ไมคโครโฟน ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 2,675.00

42 จางทําเกาอี้สําหรับประชาชน ปายสําหรับชองบริการและปายสําหรับ ขอตกลงจาง บริษัท บี.ดี.วี.วัฒนกอสราง จํากัด 25,787.00

นายทะเบียน จํานวน๕ รายการ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน สิงหาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา
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