
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 ซื้อเครื่องพับและบรรจุซองจดหมายอัตโนมัติ 625,950 สอบราคา 1.บจ.พิทนี่ย โบว (ประเทศไทย) บจ.ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด) มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 1 เครื่อง /วงเงิน 321,000 บาท /วงเงิน 625,950 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด) วงเงินงบประมาณ

/วงเงิน 625,950 บาท

3.บจ.เกรท โปรเฟสชแนล

/วงเงิน 751,140 บาท

2 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 1,400,000 วิธีพิเศษ 1.บมจ.โอเพน เทคโนโลยี่ บจ.ดิเอ็กซเซเลนท คอมมูนิเคชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.3ดี เน็ตเวิรคส (ประเทศไทย) /วงเงิน 1,400,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ดิเอ็กซเซเลนท คอมมูนิเคชั่น วงเงินงบประมาณ

/วงเงิน 1,400,000 บาท

3 จางดําเนินกิจกรรมเปดงาน Thailand online 400,000 วิธีพิเศษ หางหุนสวนจํากัด ไทย แอ็พพริซิเอชั่น หางหุนสวนจํากัด ไทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

mega sale 2013 /วงเงิน 399,645 บาท แอ็พพริซิเอชั่น/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

399,645 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จางทําวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1,100,000 สอบราคา 1.บจ.ออนปา/วงเงิน 622,844 บาท บจ.ออนปา/วงเงิน 622,844 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตนสายปลายทางธุรกิจ ฉบับที่ 24-29 2.บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน 880,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.แฮปป รูทีน/วงเงิน 917,525 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.สไตลครัเอทีฟเฮาส

/วงเงิน 1,284,000 บาท

5 จางเหมาระบบการบริหารจัดการและการตลาด 750,000 สอบราคา 1.บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ผานสื่อออนไลน (e-Learning) /วงเงิน 750,000 บาท /วงเงิน 750,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.บางกอกเว็บ โซลูชั่น วงเงินงบประมาณ

/วงเงิน 800,000 บาท

3.หางหุนสวนจํากัด ฟารอีสท ครีเอชั่น

/วงเงิน 800,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤศจิกายน  2556



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

6 จางพิมพกระดาษโลโกกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1,470,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ดูมายเบส/วงเงิน 1,470,000 บาท บจ.ดูมายเบส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 3,000,000 แผน 2.บจ.โมเดอรนฟลม เซ็นเตอร /วงเงิน 1,470,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

/วงเงิน 1,605,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย 

สํานักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ/วงเงิน 1,926,000 บาท

7 จางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 1,400,000 วิธีคัดเลือก 1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลาดกระบัง (นิดา)/ 90.50 คะแนน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/ 75.00 คะแนน วงเงิน 1,300,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

/ 90.50 คะแนน

4.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

(คณะวิศวกรรมศาสตร)

5.บจ.ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย)/ 87.33 คะแนน

6.บจ.บิซโพเทนเชียล

8 เชาอาคารโกงดังเพื่อใชเก็บเอกสารของ 1,020,000 ตกลงราคา บจ.ด็อกเตอรกรีน/วงเงิน 1,020,000 บาท บจ.ด็อกเตอรกรีน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

กรมพัฒนาธุรกิจการคา /วงเงิน 1,020,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 สัญญาเชาอาคาร สพข. 1 1,717,894.80 ตกลงราคา บจ.เจ เอ เรียลตี้/วงเงิน 1,717,894.80 บาท บจ.เจ เอ เรียลตี้/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

วงเงิน 1,717,894.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 สัญญาเชาอาคาร สพข. 5 1,695,060 ตกลงราคา บจ.แอมเพิล เอสเตท/วงเงิน 1,695,060 บาท บจ.แอมเพิล เอสเตท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

/วงเงิน 1,695,060 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 สัญญาเชาอาคาร สพข. 4 1,239,660 ตกลงราคา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยวรสมบัติ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

/วงเงิน 1,239,660 บาท วรสมบัติ/วงเงิน 1,239,660 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จางทําความสะอาดอาคาร สขพ.1 - 6 1,089,460 สอบราคา 1.บจ.บิซ มารเก็ตติ้ง/วงเงิน 1,079,460 บาท บจ.บิซ มารเก็ตติ้ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.โปรแครสสเปเชียลตี้ /วงเงิน 1,079,460 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

/วงเงิน 1,229,040 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ซี พลัส เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

/วงเงิน 1,293,106.68 บาท

4.บจ.ฟูลฟาซิลิตี้/วงเงิน 1,309,294.80 บาท

5.บจ.ราชาโยค/วงเงิน 1,417,401.24 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤศจิกายน  2556



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกาบิสสิเนส จํากัด 13,225.20

2 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต ขนาด NS100 ยี่หอ3K ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 3,311.65

สําหรับรถยนตหมายเลข นจ-1152 จํานวน 1 ลูก

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 20 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 20,736.00

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 29 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 32,063.00

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ขอตกลงซื้อ รานวัฒนาเทรดดิ้ง 15,691.55

6 ซื้อชุดแมพิมพเครื่องแฟกซ Brother FAX-2820 ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 3,290.00

จํานวน 1 ชุด

7 ซื้ออะไหลลูกยางน้ําทิ้ง COTTO CT - 681 ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 11,556.00

/ ซื้อฟลัชวาลวโถปสสาวะชาย TOTO TS - 402s

8 ซื้อลูกลอโพลียูลิเทน ขนาด 6 นิ้ว พรอมติดตั้ง ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 20,330.00

9 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต ขนาด NS100 ยี่หอ3K ขอตกลงซื้อ บริษัท ไทยเจริญ จํากัด 2,461.00

สําหรับรถยนตหมายเลข กน-2044 จํานวน 1 ลูก

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 14,298.00

11 ซื้อยางนอก ขนาด 215/65/15 4 เสน ยี่หอบริดจสโตน ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร จํากัด 12,198.00

12 ซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน ธันวาคม 2556 ขอตกลงซื้อ บริษัท รุงโรจนบริการ 2525 จํากัด 27,154.00

13 ซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน ตุลาคม 2556 ขอตกลงซื้อ บริษัท รุงโรจนบริการ 2525 จํากัด 29,466.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2556 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 20 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 2,260.00

2 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ วันที่ 11 พ.ย. 56 ขอตกลงจาง นายอภิวัฒน  สุขเกิด 4,000.00

จ.ปตตานีและยะลา

3 จางตรวจสอบระยะ 20,000 กม. รถยนตเชฟโลเลต ขอตกลงจาง บริษัท พระนคร ยนตการ จํากัด 1,926.00

หมายเลขทะเบียน กย-3277 จํานวน 5 รายการ

4 จางเหมาขนยายกลองเอกสาร จํานวน 234 กลอง ขอตกลงจาง นางสาวพัชรา สันธิโยธิน 9,000.00

5 จางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ขอตกลงจาง นายสมหมาย  เส็นจิต 9,000.00

6 จางเหมาตรวจเช็คซอมสัญญาณชุดประกาศเสียงประชาสัมพันธ ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 2,140.00

หมายเลขครุภัณฑ 0302/130/39

7 แจงซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-0019 ขอตกลงจาง หางหุนสวนสามัญไอซี - แอร 9,951.00

ยี่หอ DIAMOND เนื่องจากเสียใชการไมได เอ็นจิเนียริ่ง

8 ซอมเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนาธุรกิจการคาชั้น 17 ขอตกลงจาง หางหุนสวนสามัญไอซี - แอร 6,206.00

หองรับรองอธิบดี หมายเลข DCR 0121/661/43 เอ็นจิเนียริ่ง

ยี่หอซัยโจเดนกิ สี่ทิศทาง

9 จางแปลเอกสารขอมูลเพื่อประกอบในเว็บไซต ขอตกลงจาง หางหุนสวนจํากัด มาสเตอร พีซ 31,993.00

www.trustmarkthai.com เปนภาษาอังกฤษ ทรานสเลชั่น

ภายใตคาใชจายพัฒนาผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูสากล

10 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/503/43 ขอตกลงจาง หางหุนสวนสามัญไอซี - แอร 1,926.00

เอ็นจิเนียริ่ง
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

11 จางเอกชนจัดพิมพใบวุฒิบัตร "การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญช"ี ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 6,420.00

12 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธแผนพับ โครงการประกวดธรรมาภิบาล ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 25,680.00

ธุรกิจดีเดน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๑ งาน

13 จางทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 28 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 5,740.00

14 จางทําตรายาง จํานวน 69 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 6,500.00

15 จางเหมาซอมแซมปาย DBD (หอง KM) (ตามเอกสารแนบ) ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 4,200.00

16 จางเหมาซอมแซมและทําสีพนขาวชั้นแขวนหนังสือพิมพ ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 500.00

(ตามเอกสารแนบ)

17 ซอมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหองออกกําลังกายชั้น 10 ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 856.00

18 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-0011 ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 5,992.00

19 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-0020 ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 5,992.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2556 โดยวิธีตกลงราคา
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