
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางกิจกรรมสงเสริมการตลาดธุรกิจพาณิชย 3,000,000 อิเล็ก 1.บจ.เอ็กซา ไบรท/วงเงิน 2,199,000 บาท บจ.เอ็กซา ไบรท/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อิเล็กทรอนิกส กระตุนเศรษฐกิจไทยภายใต ทรอนิกส 2.บจ.ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน 2,100,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

คาใชจายพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูสากล 3.บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน 2,480,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ดําเนินโครงการสรางความมีสวนรวมและแลกเปลี่ยน 1,300,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่/วงเงิน บจ.โอเอซีส มีเดีย/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

มุมมองในการสื่อสารระหวางกรมพัฒนา 1,260,000 บาท 1,160,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ธุรกิจการคากับสื่อมวลชน เพื่อปลูกจิตสํานึก 2.บจ.โอเอซีส มีเดีย/วงเงิน วงเงินงบประมาณ

และสรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจ 1,171,695 บาท

3.บจ.พลาซา ครีเอชั่น

3 จางปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสํานักทะเบียนธุรกิจ 124,000 วิธีพิเศษ บจ.บี.ดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง/วงเงิน บจ.บี.ดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการคา 147,329.72 บาท 124,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 11,979,600 อิเล็ก 1.บจ.สินอําพัน คอมพิวเตอร บจ.แนส คอม เอ็ดดูเคท/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 7 รายการ ทรอนิกส 2.บจ.แนส คอม เอ็ดดูเคท/วงเงิน 11,938,888 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

11,938,888 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.สยาม คอมพิวเทค โปรแมนเนจเมนท

/วงเงิน 11,957,600 บาท

4.บจ.แอเรีย อิงค

5.บจม.บลิส-เทล

6.บจม.เอสวีโอเอ

5 จางดําเนินการปรับปรุงระบบการรับแจง 500,000 วิธีพิเศษ บจ.ดาตาโกลบ/วงเงิน 490,000 บาท บจ.ดาตาโกลบ/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การจัดเก็บขอมูลผูทําบัญชี การเชื่อมโยงขอมูล 490,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ผูสอบบัญชี วงเงินงบประมาณ

6 จางเหมาบันทึกการนําสงและจัดเก็บภาพเอกสาร 925,000 วิธีพิเศษ 1.บจม.บิซิเนส ออนไลน บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

(Scan) งบการเงินและสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 2.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร/วงเงิน 954,975 บาท /วงเงิน 921,270 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ประจําป 2557 เขาระบบคอมพิวเตอร 3.บจ.แอล พี ลายคํา วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

7 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธสรางภาพลักษณองคกร 250,000 วิธีพิเศษ บจ. ไอเดียซี๊ด/วงเงิน 230585 บาท บจ. ไอเดียซี๊ด/วงเงิน 230585 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 จางพิมพใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษตอเนื่อง จํานวน 500,000 สอบราคา 1.บจ.คอมฟอรม/วงเงิน 470,800 บาท บจ.สุรศิริ/วงเงิน 444,000 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

1,000 กลอง 2.บจ.คอมพรินท ซัพพลาย/วเงิน 466,520 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.มาสเตอรฟอรม อินดัสตรี้/ วงเงินงบประมาณ

วงเงิน 448,000 บาท

4.บจ.ยูนิเวอรแซล ฟอรมส อินดัสตรี้/วงเงิน

460,100 บาท

5.บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร/วงเงิน 

490,060 บาท

6.หางหุนสวนจํากัด กานต พริ้นติ้ง

7.บจ.สุรศิริ/วงเงิน 444,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 12,120.00

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 9,036.00

3 ซื้อรถเข็น HB210A ขอตกลงซื้อ บริษัท เล็ทสโกฟอรอิท จํากัด 3,022.75

4 ซื้อหมึกพิมพสําเนาสีดําและกระดาษโรวเนียวริโก 2 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 18,404.00

5 ซื้อสายรัดกลองไปรษณีย จํานวน 30 มวน ขอตกลงซื้อ บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจ ซีน จํากัด 11,235.00

6 ซื้อวัสดุ จํานว 4 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 12,315.70

7 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต รถยนตทะเบียน กพ-3237 จํานวน 1 ลูก ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 3,311.65

8 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต รถยนตทะเบียน กพ-2936 ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 3,199.00

จํานวน 1 ลูก 

9 ซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 9 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 20,116.00

10 ซื้อพัดลมดูดอากาศ ติดกระจก 8 นิ้ว MITSUBISHI ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 14,124.00

รุน V - 20SL จํานวน 12 ตัว

11 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน ๘ เครื่อง ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 20,240.00

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 8,060.00

13 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ สยามพัฒนกิจ 6,009.12

14 ซื้อแบตเตอรรี่รถยนต NS100 ยี่หอ 3k สําหรับรถยนต ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 3,311.65

หมายเลขทะเบียน นง-2567

15 ซื้อแบตเตอรรี่รถยนต NS100 ยี่หอ 3k สําหรับรถยนต ขอตกลงซื้อ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร จํากัด 3,311.00

หมายเลขทะเบียน นง-5926 

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

16 ซื้อ handy drive 8GB จํานวน 20 อัน ขอตกลงซื้อ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 2,739.20

17 ซื้อรถเข็น HB210A จํานวน 1 คัน ขอตกลงซื้อ บริษัท เล็ทสโกฟอรอิท จํากัด 3,022.75

18 ซื้อ External Hard disk ความจุ 1 TB จํานวน 9 เครื่อง ขอตกลงซื้อ บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 22,245.30

19 ซื้อแฟมพลาสติกขยายขางกระดุม ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 8,400.00

20 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 2,530.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 450 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 17,775.00

2 จางซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา ยี่หอ Olympia ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร 2,835.50

เน็ตเวิรค จํากัด

3 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1147 ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 2,410.71

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

4 จางเหมายายและติดตั้งใหมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 30,602.00

 0121/401/43 พรอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 

0121/399/43และ 0121/398/43 หองมวงมณี

5 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ เอ็นจิเนียริ่ง หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 15,943.00

DCR 0121/606/43

6 จางออกแบบ ผลิตปายประชาสัมพันธ โปสเตอรและปาย ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 67,795.20

รับงบการเงิน จํานวน ๑ งาน 

7 จางทําตรายาง 1 รายการ 79 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 10,410.00

8 จางเหมาตรวจสอบเอกสารงบการเงินและรับงบการเงิน ขอตกลงจาง นายธวัชชัย  เกิดสมนึก 90,000.00

ประจําป ๒๕๕๗ จํานวน ๑ งาน 

9 จางซอมเครื่องรัดกลองกระดาษไฟฟา หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจชีล จํากัด 856.00

0118/196/56

10 ซอมแซมระบบไฟฟา ชั้น 2-6 สํานักงานพัมนุรกิจการคา เขต 2 ขอตกลงจาง บริษัท บีพีวีเอส โฟรกรีป จํากัด 67,035.50

11 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในชั้น 3 สํานักงาน ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 2,104.00

พัฒนาธุรกิจการคา เขต 3 หมายเลขครุภัณฑ 0121/747/43

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

12 จางซอมรถยนตทะเบียน นง-7230  ครบรอบตรวจเช็ก ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 12,651.68

เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

13 ซอมเครื่องปรับอากาศ ติดผนังหอง call center จํานวน 1 ตัว ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 1,605.00

หมายเลขครุภัณฑ 0121/464/43

14 จางซอมเครื่องปรับอากาศ สํานักขอมูล ชั้น 10 หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 26,750.00

DCR 0121/510/43 และ DCR 0121/501/43 ยี่หอ ENGINEER 

15 จางซอมเครื่องปรับอากาศ กรมพัฒนาธรุกิจการคา ชั้น 3  ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 8,453.00

หองการเงิน หมายเลข 55-0523-0013 

16 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หองอธิบดี ชั้น 17 เลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 4,494.00

CDR0121/658/43 ยี่หอ Trane 

17 จางทํากลองสําหรับเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินและรายงาน ขอตกลงจาง บริษัท กลองกระดาษวงศสวาง จํากัด 14,873.00

เงินคงเหลือประจําวัน จํานวน 2 รายการ

18 จางซอมเครื่องจัดระบบคิว สํานักพํมนาธุรกิจการคา เขต 1 ขอตกลงจาง บริษัท ซัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 14,445.00

หมายเลขครุภัณฑ 54-0515-0001

19 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรยกระดับ ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 2,000.00

ศักยภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส ในสวนกลาง จํานวน 80 ชุด

20 ซอมเครื่องปรับอากาศหองหมวดรถยนต หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม.ไอซี - แอร เอ็นจิเนียริ่ง 18,083.00

0121/539/43

21 ซอมเครื่องฟอกอากาศ หมายครุภัณฑ 54-0527-0005  สพข. 4 ขอตกลงจาง หางหุนสวนจํากัด เอเอ็นเอ 3,852.00

เทรดดิ้งแอนดพลาส
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

22 จางทําหนังสือคูมือการรับงบการเงิน ประจําป 2557 ขอตกลงจาง คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ. (2001) 5,440.00

จํานวน 170 เลม

23 จางตรวจสอบระยะ 100,000 กม. รถยนตเลขทะเบียน นง-9346 ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 4,198.68

จํานวน 8 รายการ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

24 จางทําแผนพับรายชื่อสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 2000 แผน ขอตกลงจาง บริษัท แฟรนเน็กซ จํากัด 12,840.00

25 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานการบริหาร ขอตกลงจาง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป 10,000.00

จัดการระบบโลจิสติกสที่แปนแบบอยางที่ดี ณ บจก. เบอรลี่ จํากัด

ยุคเกอร โลจิสติกส

26 จางซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา หมายเลขครุภัณฑ 011/156/36 ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 4,012.50

,55-0501-0003

27 จางเหมาดําเนินการขนยายงบการเงินไปจัดเก็บที่คลังเก็บเอกสาร ขอตกลงจาง นางสาวพัชรา สันธิโยธิน 18,000.00

คลอง ๑๐ ปทุมธานี จํานวน ๑ งาน

28 จางซอมเครื่องตัดสติกเกอร ยี่หอ Roland หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร 5,992.00

0306/1/46 เน็ตเวิรค จํากัด

29 จางตรวจสอบตามระยะ 10000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 1,315.00

 นจ - 1149 จํานวน 4 รายการ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

30 จางซอมลอรถเข็น ขอตกลงจาง รานสยามพัฒนกิจ 1,070.00

31 จางทําและติดตั้งแผนฟลเตอรกรองฝุนและแผนบังคับลม ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 57,994.00

เครื่องปรับอากาศ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
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32 จางซอมเครื่องปรับอากาศหองผูเชี่ยวชาญ หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม. ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 10,058.00

0121/668/43

33 จางซอมเครื่องพิมพดีด ยี่หอโอลิมเปย จํานวน 2 เครื่อง ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 4,280.00

หมายเลขครุภัณฑ 0116/242/39 , 0116/159/36

34 จางทําเอกสารประกอบการเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 3,225.00

การแกไขรางประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องการกําหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชี จํานวน 150 ชุด

35 จางทําแฟมทะเบียนหุนสวนบริษัทสีฟา จํานวน 7,000 แฟม ขอตกลงจาง เงินทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย 44,940.00

36 ซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง บริษัท ทุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 3,317.00

0116/243/39 , 55-0501-0004

37 จางทําเกาอี้รับรอง ขาเหล็กซุบโครเมี่ยม จํานวน 12 ตัว ขอตกลงจาง บริษัท บี.ดี.วี. วิวัฒนกอสราง จํากัด 36,016.20

38 ซอมเครื่องปรับอากาศหองแฟมสํานักขอมูล หมายเลขครุภัณฑ ขอตกลงจาง หสม. พี ดี เอ็น แอร แอนเซอรวิส 27,820.00

0121/451/43 และ 0121/438/43

39 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2557 ขอตกลงจาง นาย สมพงษ ดีทะณีย 7,600.00

จํานวน 1 คัน

40 จางเหมาจํานวน 4 รายการ ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 8,250.00

41 จางตรวจแกไขทดสอบสัญญาณดาวเทียม ชั้น6,ชั้น7 ขอตกลงจาง บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 1,284.00

42 จางทําแผนพับรายชื่อสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 2000 แผน ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 11,770.00

43 จางลงประกาศสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง เรื่อง ขอตกลงจาง บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด 6,500.00

จะขีดชื่อหางหุนสวนบริษัทออกจากทะเบียน จํานวน 1 รายการ
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44 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขอตกลงจาง คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ. (2001) 4,383.00

สาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน

การบัญชีที่เกี่ยวของ จํานวน 1 งาน 

45 จางทํา Roll up การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีคุณภาพ ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 35,310.00

จํานวน 6 อัน

46 สงรถยนตราชการสวนกลาง ยี่หอเชพโรเลต หมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 5,499.27

กย-3277 เขาดําเนินการซอมรถยนตในฝายศูนย จํานวน 3 รายการ

47 ซอมประตูกระจกบานสวิงคู ชั้น 1 ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ขอตกลงจาง ราน สยามพัฒนกิจ 3,745.00

เขต 3

48 จางยายกลองสําเนาใบเสร็จรับเงิน ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 1,070.00

49 จางซอมเปลี่ยนกุญแจตูเหล็กรางเลื่อน ขอตกลงจาง ราน สยามพัฒนกิจ 1,070.00

50 จางเหมาสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ ขอตกลงจาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 32,400.00

2-4 มิถุนายน 57 
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