
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางเผยแพรขอมูลขาวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจ 800,000 สอบราคา 1.บจ.นิว อินฟอรเมชั่น แอนด โปรโมชั่น/วงเงิน บจ.นิว อินฟอรเมชั่น แอนด โปรโมชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การคาผานสื่อหนังสือพิมพประจําปงบประมาณ 790,000 บาท /วงเงิน 790,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2558 2.บจ.ไดเร็คชั่นแพลน วงเงินงบประมาณ

2 จางเผยแพรขอมูลขาวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจ 1,600,000 สอบราคา 1.บจ.โอฮานา เทเลวิชั่น หางหุนสวนจํากัด ทรี มีเดีย แอนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การคา ผานสื่อโทรทัศนและอินเทอรเน็ต 2.หางหุนสวนจํากัด ทรี มีเดีย แอนด เอเจนซี่ เอเจนซี่/วงเงิน 1,550,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ประจําปงบประมาณ 2558 /วงเงิน 1,550,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางเผยแพรขอมูลขาวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจ 500,000 สอบราคา 1.บจ.ไดเร็คชั่น แพลน บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน 490,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การคา ผานสื่อวิทยุ ประจําปงบประมาณ 2558 2.บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน 490,000 บาท บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ภุชคินทร มีเดีย วงเงินงบประมาณ

4.หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย โซน

4 จางการเผยแพรขอมูลขาวสารสาระนารูดานพาณิชย 800,000 สอบราคา 1.บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน 523,000 บาท บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน 523,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 2.บจ.ญดา มีเดีย/วงเงิน 524,300 บาท บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ผานสื่อวิทยุ 3.บจ.ดร.วาไรตี/้วงเงิน 694,430 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ไดเร็คชั่นแพลน

5.บจ.กูด เน็ตเวิรค

6.หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย โซน/วงเงิน 793,000

บาท

7.บจ.พ.ีอิมเมจ แกรนด ครีเอชั่น 

5 ซื้อน้ําดื่ม ประจําปงบประมาณ 2558 270,000 สอบราคา 1.บจ.ไอ ซี พี น้ําดื่ม/วงเงิน 192,600 บาท บจ.ไอ ซี พี น้ําดื่ม/วงเงิน 192,600 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.หางหุนสวนสามัญ แอมเทคเสนา/วงเงิน 207,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 รายการ (7 เครื่อง) 300,000 สอบราคา 1.บจ.แอรโก โปร-เทค/วงเงิน 263,350 บาท บจ.แพลนเน็ท แอร/วงเงิน 282,500 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ครั้งที่ 2 2.บจ.ทิ้วสุวรรณ 1970 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ชัยดํารง อินเตอรกรุป วงเงินงบประมาณ

4.บจ.แพลนเน็ท แอร/วงเงิน 282,500 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

5.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง/วงเงิน 262,900 บาท

7 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ 787,000 สอบราคา 1.บจ.โตโยตานนทบุรี ผูแทนจําหนายโตโยตา/วงเงิน บจ.โตโยตานนทบุรี ผูแทนจําหนาย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน 643,300 บาท โตโยตา/วงเงิน 643,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.มิตซู พีพีเอส อินเตอรกรุป/วงเงิน 730,000 วงเงินงบประมาณ

บาท

8 เชาอาคารสํานักงาน สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 2,314,224 ตกลงราคา บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย/วงเงิน 2,314,224 บาท บจ.ธนารักษพัฒนาสินทรัพย/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เขต.6 (แจงวัฒนะฯ) 2,314,224 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 เชาอาคารสํานักงาน สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 2,260,080 ตกลงราคา บจ.แอมเพิลเอสเตท/วงเงิน 2,260,080 บาท บจ.แอมเพิลเอสเตท/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เขต.5 (บางนา) 2,260,080 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 เชาอาคารสํานักงาน สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา 1,717,894.80 ตกลงราคา บจ.เจ เอ เรียลตี้/วงเงิน 1717894.80 บาท บจ.เจ เอ เรียลตี้/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เขต.1 (ปนเกลา) 1717894.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 จางที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจไทย 1,260,000 คัดเลือก 1.มูลนิธิคีนันแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

รองรับ AEC (Advance ProFessional 2.บจ.สาระกรุป (คณะบริหารธุรกิจ)/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

Entrepreneur) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยใหคําปรึกษาและ 1,260,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ผูประกอบธุรกิจ ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาผูบริหารทางธุรกิจฯ คณะพาณิชยศาสตรและ

ผูประกอบธุรกิจไทยและกลุมธุรกิจรองรับ AEC การบัญช)ี

4.บจ.ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ

5.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะบริหารธุรกิจ)

/วงเงิน 1,804,659.30 บาท

6.บจ.บิสิเนส โคช แอนด คอนซัลติ้ง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

12 จางที่ปรึกษาสรางนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart 4,250,000 คัดเลือก 1.บจ.มารเก็ตติ้งกูรู แอสโซซิเอชั่น มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ProFessional Entrepreneur) กิจกรรมพัฒนา 2.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ (คณะบริหารธุรกิจ)/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ศักยภาพผูประกอบธุรกิจ ภายใตโครงการพัฒนา ขนาดยอม 4,250,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ศักยภาพผูประกอบธุรกิจไทยและกลุมธุรกิจรองรับ 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 AEC 4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยใหคําปรึกษาและ

พัฒนาผูบริหารทางธุรกิจฯ คณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญช)ี

5.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะบริหารธุรกิจ)

/วงเงิน 4,887,385 บาท

6.บจ.บิสิเนส โคช แอนด คอนซัลติ้ง

13 จางเอกชนดําเนินกิจกรรมเปดงาน 400,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ไอเดียซี้ด/วงเงิน 401,250 บาท บจ.ไอเดียซี้ด/วงเงิน 385,200 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตลาดกลางผลิตภัณฑชุมชนออนไลน 2.บจ.คูลไอเดีย เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ของกระทรวงพาณิชย 3.บจ.โอเอซีส มีเดีย วงเงินงบประมาณ

(Thai commerce Store)

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อยางรถยนต สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน กย-๓๒๖๙ ตกลงราคา บริษัท ดุสิตไทร เซ็นเตอร จํากัด 10,800.00

ขนาด ๒๑๕/๖๕R๑๕ ยี่หอ บริดจสโตน รุน LEO๖๒๗ 

จํานวน ๔ เสน

2 ซื้อสาย USB Data Printer และ Waste Toner Collector 0610 ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 1,341.78

จํานวน 2 รายการ

3 ซื้อวัสดุสํานักงานประกอบการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 7,600.00

เพื่อปรับปรุงกฏหมายวาดวยประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

จํานวน 16 รายการ

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 6,870.50

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 18,880.00

6 ซื้อเครื่องขยายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 10,119.80

(Spitter ๓ Port/In ๑ Out ๓) จํานวน ๒ เครื่อง 

7 ซื้อหมึกพิมพสําเนาและกระดาษไขแมพิมพ ริโก จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 4,601.00

8 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและฟลมเครื่องโทรสาร สอบราคา บริษัท ที.เอ็น.แน็ทเซ็นเตอร จํากัด 64,521.00

จํานวน 2 รายการ

9 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและฟลมเครื่องโทรสาร จํานวน สอบราคา บริษัท เดอะวินน คอรปอเรชั่น จํากัด 1,289,100.00

 3 รายการ

10 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและฟลมเครื่องโทรสาร สอบราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 19,741.50

จํานวน 2 รายการ จํากัด (มหาชน)

11 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ สอบราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 412,095.52

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

12 ซื้อถังขยะสแตนเลส จํานวน 3 ใบ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 1,590.00

13 ฟลมเครื่องโทรสาร Panasonic KX-FA57E จํานวน 2 กลอง ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 1,262.60

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 4,708.00

15 ซื้อรางเก็บสายไฟ/โทรศัพท จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 14,573.40

16 ซื้อวัสดุ 3 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด 26 กรกฎาคม 7,118.92

17 ซื้อเครื่องโทรสารและเครื่องโทรศัพท จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 6,566.20

18 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 22,332.00

19 ซื้อวัสดุ จํานวน 11 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 45,550.00

20 ซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 16 เครื่อง ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 37,700.00

21 ซื้อยางรถยนต จํานวน 4 เสน สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน ตกลงราคา บจ.ดุสิตไทรเซ็นเตอร 10,093.46

นจ-1154

22 ซื้อวัสดุอุปกรณหองน้ํา จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 46,908.8

23 ซื้อยางรถยนต จํานวน 4 เสน สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน ตกลงราคา บจ.ดุสิตไทรเซ็นเตอร 11,800.00

กพ-2936

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กย-3269 ตกลงราคา บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จํากัด 1,877.85

2 จางซอมเครื่องพิมพ ยี่หอ HP ColorJet CP1515N หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท พี.ซ.ีเทค.เซอรวิส จํากัด 4,194.40

53-0503-0072 จํานวน 1 รายการ

3 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการสัมมนารับฟงความคิดเห็น ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 12,375.00

เพื่อปรับปรุงกฏหมายวาดวยการประกอบธรุกิจของคนตางดาว 

จํานวน ๑๕๐ ชุด 

4 จางทําผามานโปรง ตกลงราคา รานดีไซนผามาน 60,000.00

5 จางพิมพแผนพับ คูมือการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ตกลงราคา บริษัท ออนปา จํากัด 6,375.00

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

6 จางทําหนังสือ คัมภีรนักบัญชีมืออาชีพ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 74,900.00

จํากัด

7 จางทําพรอมติดตั้งประตูไมบานเลื่อนรางแขวนหองประชุมมวงเทพรัตน ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 23,540.00

8 จางเดินสายไฟจํานวน 2 จุด ซอมพรอมเปลี่ยนกุญแจตูเก็บเอกสาร ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 5,778.00

 จํานวน 10 ตู

9 ซอมเครื่องปริ้นเตอร อิคเจท หมายเลขครุภัณฑ 54-0503-0127 ตกลงราคา บริษัท พี.ซ.ีเทค.เซอรวิส จํากัด 3,819.90

10 จางทําเอกสารประกอบการอบรมผูประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนาความรู ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 60,900.00

มุงสูธรรมาภิบาล เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย 

จํานวน ๑,๐๕๐ ชุด

11 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ ปฏิบัติงานจังหวัดตาก ตั้งแตวันที่ ตกลงราคา นายเกษม จันทรพรอมสุข 5,000.00

๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๑ คัน โดยวิธีตกลงราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557  (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

12 จางพิมพซองเอกสาร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ตกลงราคา บริษัท หงีเฮง แซมเปยนกรุป จํากัด 76,719.00 

13 จางทําเอกสารประกอบการอบรมตามกิจกรรมสรางนักบัญชีคุณภาพ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 17,850.00 

รุนใหม (Young & Smart Accountants) จํานวน ๒๑๐ ชุด 

14 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนา ธุรกิจบริการไทย สูความเปนเลิศ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 12,300.00 

พรอมเปด AEC จํานวน ๒๐๐ ชุด

15 จางออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธสําหรับการจัดนิทรรศการ ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 79,180.00 

16 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ-1149 ตกลงราคา บจ.โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา 1,689.53   

17 จางเอกชนดําเนินกิจกรรมเปดงานตลาดกลางผลิตภัณฑชุมชนออนไลน วิธีพิเศษ บริษัท ไอเดียซี้ด จํากัด 385,200.00

ของกระทรวงพาณิชย

18 จางทําเอกสารประกอบการอบรมตามกิจกรรมสรางนักบัญชีคุณภาพ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 6,975.00   

รุนใหม (Young & Smart Accountants) จํานวน 90 ชุด 

19 จางทําแฟมใสเอกสารอบรมสัมมนา 1,500 แฟม ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 32,100.00 

20 จางพิมพหนังสือรายงานการประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ 1,000 เลม ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 98,975.00 

จํากัด

21 จางพิมพหนังสือ กุญแจแหงความสําเร็จฯ จํานวน 1,200 เลม ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 89,719.63 

จํากัด

22 จางอัพเกรดรีซีฟเวอรกลองรับสัญญาณดาวเทียม ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิรด จํากัด 5,350.00   

23 จางทําตรายาง จํานวน 230 อัน (ทธ., กค., ขธ., ธธ.,บต., พธ. และ พอ.) ตกลงราคา รานธรรมธร 22,170.00 

24 จางทําเอกสารประกอบการอบรม ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 6,525.00   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

25 จางเหมาตรวจประเมินใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล วิธีพิเศษ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 416,400.00

ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) ภายใตโครงการตรวจสอบประเมิน อิเล็กทรอนิกส(องคกรมหาชน)

ระบบพิมพออกในระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสําเนานิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) ผานธนาคาร

26 จางซอมเครื่องพิมพดีด PLIMPIA รุน NOM.3344 หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 2,022.30   

0116/231/38 จํานวน 1 รายการ

27 จางพัฒนาโปรแกรมบันทึก/ตรวจสอบสถานะเอกสารคําขอการ ตกลงราคา บริษัท เอสพี สแควร โซลูชั่น จํากัด 20,000.00 

ขอเครื่องหมายการคาและบัตรประจําตัวผูนําเขาสงออก

28 บริการขาวตัดออนไลน (Online News Clipping) ตกลงราคา บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 99,997.92 

29 จางทําปายชื่อหนวยงาน  (เงินสิ่งจูงใจป 2556) ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 42,907.00 

30 จางทํามานมวน ขนาด 14.58 ตรารางเมตร (เงินสิ่งจูงใจป 2556) ตกลงราคา นางประภัสสร  นันทะ 15,878.00 

31 จางทําปายตําแหนงของรองอธิบดี จํานวน 3 ปาย ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 3,852.00

32 ซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 เครื่อง ตกลงราคา หสม.ไอซีแอรเอ็นจิเนียริ่ง 69,015.00 

33 ซอมและเปลี่ยนกุญแจตูเก็บเอกสาร จํานวน 12 ตู ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 3,210.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557 (ขอตกลงจาง)
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