
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางพิมพกระดาษโลโกกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1,400,000 วิธีพิเศษ บจ.ดูมายเบส/วงเงิน 1,399,930 บาท บจ.ดูมายเบส/วงเงิน 1,399,930 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 2,857,000 แผน บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 ซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ 221,000 สอบราคา 1.บจ.บลูเวบคอรปอเรชั่น/วงเงิน 181,676.37 บจ.บลูเวบคอรปอเรชั่น/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

แครยาว จํานวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพชนิด บาท 181,676.37 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 9 เครื่อง 2.บจ.ลีกา บิสสิเนส วงเงินงบประมาณ

3.บจ.สหธุรกิจ

4.บจ.จอย วิชั่น 

3 การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียน 197,400,000 อิเล็ก 1.บจ.ยิบอินซอย บจ.กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ทรอนิกส 2.บจ.กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต/วงเงิน วงเงิน 195,000,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

195,000,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร

4.บจ.ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย)

5.บจ.ดาตาโกลบ

6.บจ.โปรเทคนิคอล อินโฟ เซอรวิส/วงเงิน 

195,980,000 บาท

7.บจ.เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง

8.บจม.อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปเรชั่น

9.บจม.แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี/วงเงิน

196,600,000 บาท

10.บจ.ทีมเวิรค โซลูชั่น 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กันยายน 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อยางนอก ขนาด 185/65R14 ยี่หอบริดจสโตน จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 10,727.00

รถยนตหมายเลขทะเบียน กน-1674

2 ซื้อยางนอกขนาด 215/65R15 ยี่หอบริคจสโตน จํานวน 4 เสน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 13,482.00

รถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1149

3 ซื้อหมึกเครื่องโทรสารและหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ขอตกลงซื้อ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 90,131.45

จํานวน 5 รายการ จํากัด (มหาชน)

4 ซื้ออุปกรณทําสวนและซอมแซมโรงเพาะชําตนไม โซนดานหลัง ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 10,325.50

กรมการคาภายใน จํานวน 5 รายการ

5 ซื้อสติ๊กเกอร สีมวง ขนาด 53 เซนติเมตร x 50 เมตร ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 2,900.00

จํานวน 2 มวน

6 ซื้อกระดาษปริ้นเตอร HP Universal Heavyweight Coated ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 8,634.90

Paper จํานวน ๒ รายการ

7 ซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 4 เครื่อง ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 12,000.00

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 37,605.00

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ หจก.26 กรกฎาคม 5,591.18

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 53,267.00

11 ซื้อวัสดุ 8 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท ควอลิตี้ บีส 1974 จํากัด 42,468.30

12 ซื้อหนังสือมาตรฐานการบัญชีและคําชี้แจงขอบังคับสภาวิชาชีพ ขอตกลงซื้อ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 44,662.50

บัญชี (ฉบับที่ ๑๙) จํานวน ๓ รายการ

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน กันยายน 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

13 ซื้อหนังสือ จํานวน 4 รายการ ขอตกลงซื้อ ศูนยืหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4,576.50

14 ซื้อวัดุเพื่อการจัดกิจกรรมกลุมเครือขายธุรกิจ Biz Club สวนกลาง ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 26,910.50

จํานวน 5 รายการ

15 ซื้ออุปกรณสําหรับหองประชุมและเครื่องสํารองไฟฟา ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิเน็ทเวิรด จํากัด 55,212.00

จํานวน 6 รายการ

16 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต DIN65 ยี่หอ 3k รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 3,199.30

กย-3276
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
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1 จางซอมเกาอี้ จํานวน 3 ตัว ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 1,050.00

2 จางซอมเกาอี้สําหรับผูมาติดตอ หมายเลขครุภัณฑ 55-0105-0038 ขอตกลงจาง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 13,750.00

ถึง 55-0105-0048 จํานวน 1 งาน

3 จางซอมเกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 5,950.00

55-0101-0710, 55-0101-0713, 55-0101-0721, 

55-0101-0725 และเกาอี้นั่งแบบขาตัวซีจํานวน 3 ตัว 

หมายเลขครุภัณฑ 55-0105-0028, 55-0105-0030 และ

55-0105-0031

4 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 14,000.00

(Young & Smart Accountants) จํานวน ๔๕๐ ชุด

5 จางซอมเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 3,450.00

55-0101-0255, 550101-0259 และ55-0101-0275

6 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง และไสกรองน้ํามันเครื่องหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด 2,092.92

นง-5926

7 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 11,750.00

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จํานวน ๒๕๐ ชุด 

8 จางออกแบบและจัดทําแผนพับ DBD Biz Club ศูนยเครือขายธุรกิจ ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 24,075.00

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ จํานวน ๑ งาน

9 จางตราจเช็คระบบสัญญาณตูสาขาโทรศัพท ขอตกลงจาง บริษัท นุกิเน็ทเวิรด จํากัด 3,424.00
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ราคากลาง
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10 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 7,000.00

(Young & Smart Accountants) จํานวน 50 ชุด

11 จางทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เรื่อง การตีความ ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 6,000.00

มาตรฐานการบัญชี และการตีความาตรฐานทางการเงิน จํานวน 50 ชุด

12 ซอมเครื่องปรับอากาศ หองประชุม ชั้น 16 หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม.ไอซี แอรเอ็นจิเนียริ่ง 5,992.00

55-0526-0039

13 จางซอมถังปมลมอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ 0317-01-35 และแม ขอตกลงจาง บริษัท สยามพัฒนกิจ จํากัด 8,560.00

แรงยกรถยนต หมายเลขครุภัณฑ 53-0605-0001 จํานวน 2 รายการ

14 จางทําที่วางปริ้นเตอร จํานวน 4 ตัว ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 8,100.00

15 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 9,940.00

(Young & Smart Accountants) จํานวน 140 ชุด

16 จางทําตะแกงปองกันหนูเขาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 8 ชุด ขอตกลงจาง หสม.ไอซี แอรเอ็นจิเนียริ่ง 2,568.00

17 ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กพ-2936 จํานวน 5 รายการ ขอตกลงจาง หุนสวนผูจัดการหางหุนสวนจํากัด 3,690.00

เอกสยามุรกิจ

18 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ-1153 จํานวน 2 รายการ ขอตกลงจาง หางหุนสวนจํากัด ปทุมพรกระจกยนต 4,173.00   

19 ซอมเครื่องเคลือบบัตร ยี่หอ Morgan หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรด จํากัด 856.00      

56-0518-0001

20 ซอมกลองถายภาพดิจิตอล ยี่หอ Nikon รุน D90 หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร 21,293.00 

52-0801-0002 เน็ตเวิรค จํากัด

21 ทําตรายาง จํานวน 51 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 3,460.00   
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22 ซอมแซมปรับปรุงหองทํางาน ผอ. ชั้น 5 จํานวน 4 รายการ ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 32,800.00

23 จางออกแบบและผลิตโปสเตอรประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย ขอตกลงจาง บริษัท ออนปา จํากัด 20,000.00 

๑๒ ประการ จํานวน๒๐๐ แผน 

24 จางทํากรอบโปสเตอรประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย ขอตกลงจาง บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่ 16,500.00 

12 ประการ จํานวน 30 กรอบ จํากัด

25 ซอมเครื่องพิมพสี ยี่หอ HP Officejet pro k5300 เลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง บริษัท พี ซี เทค เซอรวิส จํากัด 6,366.50

0178/991/51

26 ซอมแซมผนังกรุลามิเนต ชั้น 17 ขอตกลงจาง บริษัท บี.ดี.วี วิวัฒนกอสราง จํากัด 45,318.78 

27 จางทาสี ราวกันตก ราวกรงบันได และขอบเหล็กจบพื้น จํานวน ขอตกลงจาง บริษัท บี.ดี.วี วิวัฒนกอสราง จํากัด 99,889.85 

3 รายการ
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