
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 11 โซน D 300,000 วิธีพิเศษ บจ.บี.ดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง/วงเงิน 223,094.89 บจ.บี.ดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการคา บาท 210,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จางเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 1,700,000  สอบราคา 1.บจม.เอ็ม เอฟ อี ซี บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

Image Processing 2.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร/วงเงิน 1,690,600 บาท 1,670,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจม.โอเพน เทคโนโลยี่/วงเงิน 1,695,950 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางบํารุงรักษาระบบงานการใหบริการ ปงบประมาณ 15,000,000 อิเล็ก 1.บจ.ไทยเทคโนโลยี่และคอมพิวเตอร บจ.สินอําพัน คอมพิวเตอร/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2558 ทรอนิกส 2.บจ.กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต 14,920,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.สินอําพัน คอมพิวเตอร/วงเงิน 14,937,400 วงเงินงบประมาณ

บาท

4.บจ.ดาตาโกลบ/วงเงิน 14,970,000 บาท

4 จางบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยหอง 900,000 สอบราคา 1.บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี/วงเงิน 840,000 บาท บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

Data Center ระบบปรับอากาศและสํารองไฟฟา 2.บจ.คอม เทรดดิ้ง/วงเงิน 880,000 บาท 835,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด) วงเงินงบประมาณ

5 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 500,000 สอบราคา 1.หสม.ไอซี-แอรเอ็นจิเนียริ่ง บจ.แอมบรอส เทคโนโลยี/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

422 เครื่อง 2.บจ.แอมบรอส เทคโนโลยี/วงเงิน 134,558.92 134,558.92 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

บาท วงเงินงบประมาณ

6 จางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการสํานักงาน 1,300,000 สอบราคา 1.บจ.บิซมารเก็ตติ้ง/วงเงิน 1,154,213.30 บาท บจ.บิซมารเก็ตติ้ง/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

พัฒนาธุรกิจการคา เขต 1 - 6 รวม 6 แหง 2.บจ.ลัคกี้ ฟาซิลิตี้ เซอรวิส/วงเงิน 1,222,522.08 1,154,213.30 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.โปรแครรสเปเชียลตี้/วงเงิน 1,278,720 บาท

4.บจ.เอลาฬุก เซอรวิส/วงเงิน 1,282,716 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ตุลาคม 2557
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7 จางเหมาใหบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ 800,000 สอบราคา 1.หสจ.เดอะเนเซอรัล เมธอด แลงเกวจ/วงเงิน หสจ.เดอะเนเซอรัล เมธอด แลงเกวจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ทําการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 711,666 บาท /วงเงิน 711,666 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เขต 2 (พหลโยธิน)และ เขต 3 (รัชดาภิเษก) 2.บจ.ที.พี.เค อินเตอรการด/วงเงิน 769,886.40 วงเงินงบประมาณ

บาท

3.บจ.ช ชํานาญ/วงเงิน 822,902.76 บาท

4.บจ.เอส.พี.วาย.แมนเพาเวอร แอนด บิสสิเนส

/วงเงิน 873,120 บาท

8 เชาเครื่องถายเอกสารขาว-ดํา จํานวน 46 เครื่อง 2,000,000 สอบราคา 1.บจ.ริโก (ประเทศไทย) บจ.เอส.ดี.พี.เซลล แอนด เซอรวิส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.เอส.ดี.พี.เซลล แอนด เซอรวิส/เสนอตอแผน /เสนอตอแผน 0.20 บาท/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

0.20 บาท 1,800,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ดิทโต (ประเทศไทย)/เสนอตอแผน 0.37 บาท

9 เชาเครื่องถายเอกสารสี จํานวน 3 เครื่อง 2,000,000 สอบราคา 1.บจ.ริโก (ประเทศไทย) บจ.ดิทโต (ประเทศไทย)/เสนอตอแผน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.เอส.ดี.พี.เซลล แอนด เซอรวิส/เสนอตอแผน  3.00 บาท/วงเงิน 199,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.10 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ดิทโต (ประเทศไทย)/เสนอตอแผน 3.00 บาท

10 ซื้อเครื่องฟอกอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 68 เครื่อง 3,638,000 อิเล็ก 1.หสจ.เอสเอ็มทีวี โฮมอัเล็คทริค/วงเงิน บจ.คูล ดี พา การไฟฟา/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ทรอนิกส 2,939,900 บาท 2,362,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.อ.ีเค.คิว. มารเก็ตติ้ง/วงเงิน 2,856,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.มิตซูตา (ประทเศไทย)/วงเงิน 2,645,200

บาท

4.บจ.อ.ีเอส.ที.เทรดดิ้ง

5.บจ.คูล ดี พา การไฟฟา/วงเงิน 2,362,000 บาท

6.บจ.สด เอ็นจิเนียริ่ง
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11 จางพิมพใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษตอเนื่อง 500,000 สอบราคา 1.บจ.มาสเตอรฟอรม อินดัสตรี้/วงเงิน 445,000 บจ.สุรศิริ/วงเงิน 438,600 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 1,000 กลอง บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.คอมฟอรม/วงเงิน 460,100 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางประอิน

4.บจ.ยูนิเวอรแซล ฟอรมส อินดัสตรี้/วงเงิน 

465,450 บาท

5.บจ.รอยัล เปเปอร ฟอรม/วงเงิน 506,000 บาท

6.บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร/วงเงิน 444,050 

บาท

7.บจ.สุรศิริ/วงเงิน 438,600 บาท

12 จางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 6,755,700 อิเล็ก 1.บจ.โอจีเอ ซีนคอม บจม.โอเพน เทคโนโลยี่/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ครั้งที่ 2 ทรอนิกส 2.บจ.ดิ เอ็กซเซเลนท คอมมูนิเคชั่น 6,696,060 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจม.โอเพน เทคโนโลยี่/วงเงิน 6,696,060 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ดีเอ็กซพี (ไทยแลนด)/วงเงิน 6,735,700 บาท  

5.บจ.เบย คอมพิวติ้ง/วงเงิน 6,725,700 บาท

13 เชาพื้นที่อาคารวรวิทย เพื่อใชเปนพื้นที่ทําการของ 1,274,580 ตกลงราคา กองทุนอสังหาริมทรัพยวรสมบัติ/วงเงิน 1,274,580 กองทุนอสังหาริมทรัพยวรสมบัติ/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 4 (สุรวงศ) บาท 1,274,580 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 เชาอาคารโกดังเพื่อใชเปนที่เก็บเอกสารของ 1,020,000 ตกลงราคา บริษัท ด็อกเตอรกรีน จํากัด/วงเงิน 1,020,000 บาท บริษัท ด็อกเตอรกรีน จํากัด/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ปงบประมาณ 2558 1,020,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อโทรศัพท จํานวน 3 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 29,465.81

2 ซื้อฝารองนั่งชักโครก จํานวน 3 ชุด ขอตกลงซื้อ รานสยามพัฒนกิจ 5,778.00

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ โครงการสัมมนา ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 3,016.00

รับฟงความคิดเห็นฯ

4 ซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือน ตุลาคม 2557 (จํานวน 1 เดือน) ขอตกลงซื้อ หสม.แอมเทคเสนา 14,300.00

5 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญ ไอซี-แอร เอ็ฯจิเนียริ่ง 4,815.00

6 ซื้อเครื่องโทรสารระบบฟลม จํานวน 2 เครื่อง ขอตกลงซื้อ บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 7,811.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ตุลาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางเหมาบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณ ขอตกลงจาง บริษัท ลอจิค อินเทลลิเจนส จํากัด 12,896.50

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557- วันที่ 30 กันยายน 2557 

2 จางตรวจสอบและแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณ ขอตกลงจาง บริษัท ดิ เอ็กซเซเลนท คอมมูนิเคชั่น 80,000.00

ขัดของ ตั้งแตวันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2557 จํากัด

3 จางตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและสํารองขอมูล ขอตกลงจาง นายวีรชัย  ออละเอี่ยม 18,000.00

ตั้งแตวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2557

4 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง โครงการจัดการประชุม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 2,200.00

ชี้แจงผูประกอบการตั้งใหม จํานวน 100 ชุด

5 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมและติดตั้งปลั๊ก จํานวน 9 รายการ ขอตกลงจาง นางประภัสสร  นันทะ 21,350.00

6 จางทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 9,996.00

การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ ๓๘(๓/๒๕๕๗) จํานวน ๒๘ ชุด

7 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โอกาสโลจิสติกสไทยสูการเปน ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 7,200.00

Logistics Hub แหงอาเซียน จํานวน ๑๕๐ ชุด 

8 ซอมเครื่องจัดระบบคิว (ชั้น 4) หมายเลขครุภัณฑ 0180/4/46 ขอตกลงจาง บริษัท ซัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1,605.00

9 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ ไปจังหวัดภูเก็ต และจังหวัด ขอตกลงจาง นายสุริยัน จิตรนาวี 13,000.00

สุราษฎรธานี ระหวางวันที่ ๒๐ และ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๒ วัน

10 จางเพิ่มจุด Lan จํานวน 1 จุด ,ปลั๊กไฟคู จํานวน 2 จุด และจุดโทรศัพท ขอตกลงจาง นางประภัสสร  นันทะ 2,500.00

จํานวน 3 จุด

11 จางเหมาทาสีน้ํามันราวกันตกระหวางทางเชื่อม โซน A และโซน B ขอตกลงจาง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 74,151.00 

12 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟตสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 2 พหลโยธิน ขอตกลงจาง บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 30,234.00 
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

13 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟตสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 รัชดาภิเษก ขอตกลงจาง บริษัท เคโน จํากัด (มหาชน) 55,640.00 

14 จางทําเอกสารสัมมนา โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพยสิน ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 14,860.00 

ป 2557 จํานวน 220 ชุด

15 จางซอมรถยนต ยี่หอเชฟโลเลต หมายเลขทะเบียน กย-3277 ขอตกลงจาง บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 2,756.32

จํานวน 1 งาน

16 จางชักผามานหอง KM ชั้น 12 และศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอตกลงจาง รานดีไซนผามาน 30,000.00

ชั้น 6

17 ซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/668/43 ขอตกลงจาง หสม.ไอซีแอรเอ็นจิเนียริ่ง 2,354.00

18 ซอมเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว หมายเลขครุภัณฑ 55-0101-0763 ขอตกลงจาง นางประภัสสร  นันทะ 2,300.00

และหมายเลขครุภัณฑ 55-0101-0748

19 จางตรวจเช็คครบระยะ 10000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน ขอตกลงจาง บริษัท โตโยตานนทบุรี 1,689.53

                                        ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

20 จางเหมาผลิตสื่อวีดีทัศนเผยแพรทางเว็บไซต (Video on Demand) ขอตกลงจาง นางสาวมณธิชา กิติคํา 7,000.00   

ครั้งที่ ๑ ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘

21 จางการแปลรายการในหนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเปนภาษาอังกฤษ ขอตกลงจาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7,600.00   

22 จางทําตรายาง จํานวน 208 อัน ขอตกลงจาง รานธรรมธร 18,960.00

23 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนารับฟงความคิดเห็นกฏหมายวาดวย ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 7,500.00

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว จํานวน 100 ชุด

24 ตรวจเช็คซอมแซมเครื่องกดบัตรคิว ขอตกลงจาง บริษัท ซัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1,605.00   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ตุลาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

25 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นง-5927 ขอตกลงจาง บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด 4,328.15   

26 จางทําเอกสารประกอบการอบรมตามกิจกรรมสรางนักบัญชีรุนใหม ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 7,000.00   

(Young&Smart Accountants) จํานวน 70 ชุด

27 จางจัดทําเอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขอตกลงจาง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 5,560.00   

การเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ธุรกิจจัดทําบัญชี

โดยโปรแกรมทางบัญชี จํานวน ๘๐ ชุด

28 จางเหมากําจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ ณ อาคารที่ทําการ ขอตกลงจาง บริษัท พี เอ อี (เทรดดิ้ง) จํากัด 28,500.00 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 2 และ เขต 3

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ตุลาคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา
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