
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางเอกชนดําเนินการออกแบบและจัดทําบทเรียน 500,000 สอบราคา 1.บจ.ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่น/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อิเล็กทรอนิกส (Courseware) ภายใตคาใชจาย 2.บจ.อาตาป 400,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ในการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูสากล 3.บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่น/วงเงิน 420,000 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ดาตาอีเลิรนนิ่ง

5.บจ.บางกอกเว็บโซลูชั่น/วงเงิน 420,000 บาท

6.บจ.อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น/วงเงิน 436,000 บาท

7.บจ.เลิรนเทค

2 จางเอกชนดําเนินกิจกรรมสงเสริมการคาออนไลน 1,500,000 สอบราคา 1.บจ.บางกอก อีเวนท เอเจนซี่ บจ.พันธวณิช/วงเงิน 1,480,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

Thailand Online Mega Sale 2015 ภายใต 2.บจ.เฟมัส อินฟนิตี้ บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

คาใชจายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3.บจ.ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน วงเงินงบประมาณ

สูสากล 4.บจ.อาตาป

5.บจ.พันธวณิช/วงเงิน 1,490,000 บาท

3 จางเอกชนดําเนินการสรางธุรกิจ e-Commerce 1,520,000 สอบราคา 1.บจ.เฟมัส อินฟนิตี้ บจ.พันธวณิช/วงเงิน 1,400,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

รายใหม (Start Up) กิจกรรมสรางธุรกิจพาณิชย 2.บจ.อาตาป บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

อิเล็กทรอนิกสรายใหมและพัฒนารายเดิม ภายใต 3.บจ.พันธวณิช/วงเงิน 1,430,000 บาท วงเงินงบประมาณ

คาใชจายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

สูสากล

4 จางเอกชนดําเนินการพัฒนาศักยภาพธุรกิจรายเดิม 1,030,820 สอบราคา 1.บจ.เฟมัส อินฟนิตี้ บจ.พันธวณิช/วงเงิน 940,000 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

 (Advance) กิจกรรมสรางธุรกิจพาณิชย 2.บจ.พันธวณิช/วงเงิน 950,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

อิเล็กทรอนิกสรายใหมและพัฒนารายเดิม วงเงินงบประมาณ

ภายใตคาใชจายพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

สูสากล
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5 รับจางดําเนินการบริหารจัดการระบบการเรียน 1,200,000 สอบราคา 1.บจ.บางกอกเว็บ โซลูชั่น/วงเงิน 999,000 บาท บจ.ทรัพยนารา โซลูชั่นส/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การสอนผานสื่อออนไลน (e-Learning) ภายใต 2.บจ.อาตาป 980,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

โครงการอบรมการบริหารจัดการและการตลาด 3.หางหุนสวนจํากัด เอฟวายไอ คอมมูนิเคชั่น วงเงินงบประมาณ

ผานสื่อออนไลน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 4.บจ.อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น/วงเงิน 1,043,250

บาท

5.บจ.ทรัพยนารา โซลูชั่นส/วงเงิน 980,000 บาท

6 จางจัดทําวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการคา 900,000 สอบราคา 1.บจ.แฮปป ครีเอทีฟ มีเดีย/วงเงิน 581,164 บาท บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

 "ตนสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 30-35 2.บจ.พริ้นท คอรเนอร/วงเงิน 770,400 บาท 815,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.บีทีเอส เพรส/วงเงิน 698,160 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.พลาซา ครีเอชั่น/วงเงิน 815,000 บาท

5.บจ.ศูนยการพิมพแกนจันทร

6.บจ.ไดเร็คชั่น แพลน

7.บจ.แฮปปรูทีน/วงเงิน 821,760 บาท

8.บจ.ธนา เพรส

7 จางออกแบบและจัดพิมพรายงานการจดทะเบียน 200,000 วิธีพิเศษ 1.หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา/วงเงิน 170,000 บาท หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

นิติบุคคลประจําป พ.ศ.2557 2.บจ.พี.รุงโรจนการพิมพ/วงเงิน 185,000 บาท 166,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ธนางกูร การพิมพและบรรจุภัณฑ วงเงินงบประมาณ

4.บจ.อํานวยเวบพริ้นติ้ง

/วงเงิน 220,000 บาท

8 จางพิมพใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน 500,000 สอบราคา 1.ไอเดีย สแควร บจ.โมเดอรนฟลม เซ็นเตอร/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

(พค.0401) 1,200 เลม 2.บจ.แฮปปรูทีน/วงเงิน 435,080 บาท 428,856 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.โมเดอรนฟลม เซ็นเตอร/วงเงิน 428,856 บาท วงเงินงบประมาณ
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9 รับจางผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส 250,000 สอบราคา 1.อินโฟ มีเดีย อินโนเวชั่น/วงเงิน 233,260 บาท บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

(Courseware) เรื่อง งบกระแสเงินสด (Cash Flow) 2.หางหุนสวนจํากัด เอฟวายไอ คอมมูนิเคชั่น 220,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ผานระบบ e-learning ภายใตโครงการพัฒนา 3.บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/วงเงิน 220,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี ปงบประมาณ 2558 4.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

/วงเงิน 220,000 บาท

10 รับจางทํางานจัดกิจกรรมสรางการรับรูการใหบริการ 1,800,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บิ๊กแอนดลอง/วงเงิน 1,744,100 บาท บจ.ไอเดียซี้ด/วงเงิน 1,685,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

รับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) 2.บจ.ชิลลี่เพสท/วงเงิน 1,799,740 บาท บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

และภารกิจดานตางๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 3.บจ.ไอเดียซี้ด/วงเงิน 1,712,428 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.โอเอซิส มีเดีย

5.บจม.อินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ

11 จางเหมาซอมลิฟตโดยสาร สํานักงานพัฒนา 197,950 วิธีพิเศษ บจม.โคเน/วงเงิน 197,950 บาท บจม.โคเน/วงเงิน 197,950 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ธุรกิจการคาเขต 3 (รัชดาภิเษก) เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 จางดําเนินโครงการพัฒนาระบบเครือขาย 1,500,000 สอบราคา 1.บจ.แบสอัพ สตูดิโอ บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่น/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ผูประกอบธุรกิจ Online รองรับ AEC 2.บจ.อินเตอร เซตรีเสิรช แอนดโซลูชั่น 1,150,000  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.คิวบ ซอฟทเทค/วงเงิน 1,571,830 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ไดเวอรซิชั่น/วงเงิน 1,277,580 บาท

5.บจ.อาตาป

6.บจ.โอเอส จีเนียส ดีเวลลอปเมนท/วงเงิน 

952,000 บาท

7.บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่น/วงเงิน 1,150,000  บาท

8.บจ.ไดเร็คชั่นแพลน

9.บจ.คลูเอทีฟ

10.บจ.บางกอกเว็บโซลูชั่น/วงเงิน 1,150,000 บาท

11.บจ.มีเดีย ออนไลน แคปตอล/วงเงิน 
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1,390,000 บาท

12.บจ.พีโพซอฟต

13 จางที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาศักยภาพทางการคา 1,500,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะบริหารธุรกิจ) บจ.คิวเอ็กเพรส (ประเทศไทย)/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกิจกรรมยกระดับและ /เฉลี่ยรอยละ 80.0 เฉลี่ยรอยละ 88.0 /วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

สรางความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ภายใตคาใช 2.บจ.คิวเอ็กเพรส (ประเทศไทย)/เฉลี่ยรอยละ 88.0 1,480,000 บาท วงเงินงบประมาณ

จายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูสากล /วงเงิน 1,493,925 บาท

3.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

4.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5.สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

6.บจ.กลุมแอดวานซ รีเสิรช

14 จางที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาธุรกิจสู 2,176,200 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศกรรมศาสตร)/ บจ.คิวเอ็กเพรส (ประเทศไทย)/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย เฉลี่ยรอยละ 84.6 เฉลี่ยรอยละ 87.0/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

อิเล็กทรอนิกส กิจกรรมยกระดับและ 2.บจ.คิวเอ็กเพรส (ประเทศไทย)/เฉลี่ยรอยละ 87.0 2,130,000 บาท วงเงินงบประมาณ

สรางความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce /วงเงิน 2,168,575 บาท

ภายใตคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วิทยาลัยนวัตกรรม)

อิเล็กทรอนิกสสูสากล 4.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5.บจ.ฟรีวิลล โซลูชั่น

6.บจ.เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท

15 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการคาภายใต 2,800,000 คัดเลือก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจไทยและ /วงเงิน 3,161,094 บาท 2,800,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

กลุมธุรกิจรองรับ AEC วงเงินงบประมาณ

16 กิจกรรมสรางกลุมเครือขายสมาคมการคาภายใต 1,810,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจไทยและ /วงเงิน 1,800,000 บาท คณะเศรษฐศาสตร/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

กลุมธุรกิจรองรับ AEC 2.มูลนิธิคีนันแหงเอเชีย 1,800,000 บาท วงเงินงบประมาณ
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17 จางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 1,440,000 คัดเลือก 1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการคา ผลการพิจารณา 92 คะแนน/วงเงิน 1,420,000บาท (นิดา)/ผลการพิจารณา 92 คะแนน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร /วงเงิน 1,400,000บาท วงเงินงบประมาณ

ลาดกระบัง

3.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศูนยบริการวิชาการแหง

จุฬาลงกรณ)

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สถาบันวิจัยและ

ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

ผลการพิจารณา 87 คะแนน

5.บจ.บิซโพเทนเชียล

6.บจ.เอกซเซล ลิงค

18 กิจกรรมสรางเครือขายผูประกอบธุรกิจ 1,350,000 คัดเลือก บจ.มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิรค/วงเงิน บจ.มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิรค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

(Biz Networking) ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ 1,346,969.50 บาท /วงเงิน 1,345,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ผูประกอบธุรกิจไทยและกลุมธุรกิจรองรับ AEC วงเงินงบประมาณ

19 จางที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหาร 2,800,000 คัดเลือก บจ.ควอลิตี้ โฟกัส/วงเงิน 2,800,000 บาท บจ.ควอลิตี้ โฟกัส/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส ภายใตโครงการพัฒนา 2,800,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส ปงบประมาณ วงเงินงบประมาณ

2558

20 จางที่ปรึกษาเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพกลยุทธ 4,600,000 คัดเลือก บจ.บิสิเนส โคช แอนด คอนซัลติ้ง /วงเงิน บจ.บิสิเนส โคช แอนด คอนซัลติ้ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การตลาดธุรกิจแฟรนไชสภายใตโครงการพัฒนา 4,590,728 บาท /วงเงิน 4,590,728 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส ปงบประมาณ วงเงินงบประมาณ

2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ธันวาคม 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

21 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 2,205,000 คัดเลือก 1.บจ.คิว เอ็กซเพรส (ประเทศไทย)/เฉลี่ยรอยละ 80 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

บริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว (รานอาหาร 2.อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบันรับรองมาตรฐาน (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ภัตตาคาร และการบริการที่พัก) ภายใตโครงการ ไอเอสโอ)/เฉลี่ยรอยละ 86.75/วงเงิน /เฉลี่ยรอยละ 86.75/วงเงิน วงเงินงบประมาณ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ 2,205,000 บาท 2,200,000 บาท

ภายใตขอตกลง AFAS ปงบประมาณ 2558 3.ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาทางธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4.มหาวิทยาลัยมหิดล

5.บจ.จี แซท (ประเทศไทย)

6.บจ.บิสแมน อินเตอรเนชั่นแนล

22 ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 3,900,000 คัดเลือก 1.สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต/ิคะแนน 88/วงเงิน สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต/ิคะแนน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

สูมาตรฐาน ISO ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพ 3,900,000 บาท 88/วงเงิน 3,890,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

การบริหารจัดการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 2.บจ.ควอลิตี้ แซททิสฟายด/คะแนน 81.80 วงเงินงบประมาณ

ปงบประมาณ 2558 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

5.บจ.คิวไทม คอนซัลติ้ง เซอรวิส

6.บจ.คิว-อัพ อินเตอรเนชั่นแนล

23 ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 3,400,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยเกษตรศาสตร/คะแนน 88.2/วงเงิน มหาวิทยเกษตรศาสตร/คะแนน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

 ธุรกิจขนสงสินคาทางถนน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 3,399,000 บาท 88.2/วงเงิน 3,359,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

การใหบริการโลจิสติกส สูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 2.มหาวิทยาลัยบูรพา/คะแนน 82.6 วงเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการ ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพ 3.สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

การบริหารจัดการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 4.บจ.ทีแอลที คอนซัลแตนส

ปงบประมาณ 2558 5.บจ.โลจิสติกส คอนซัลแตนส

6.บจ.เอ็ม ซี ซิลลาบัส
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ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

24 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 1,890,000 คัดเลือก 1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศูนยบริการวิชาการ)/ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

บริหารทรัพยสิน (ประเภทบริหารจัดการอาคารชุด คะแนนรอยละ 84.20/วงเงิน 2,000,000 บาท (ศูนยบริการวิชาการ)/คะแนนรอยละ เสนอราคาเหมาะสมภายใน

บานจัดสรร และอาคารสํานักงาน) ภายใตโครงการ 2.บจ.ควอลิตี้โฟกัส 84.20/วงเงิน 1,890,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สถาบันวิจัยและ

บริการ ภายใตขอตกลง AFAS ปงบประมาณ 2558 ใหคําปรึกษา)

4.มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศูนยบมเพราะธุรกิจ)

5.มหาวิทยาลัยรังสิต (ศูนยบริการทางวิชาการ)

6.บจ.ยูบีซีแอล

25 ซื้อกระดาษ ขนาด เอ 4 น้ําหนัก 80 แกรม 470,000 สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด 26 กรกฎาคม บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 6,000 รีม 2.บจ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่นเนอรี่ บางประอิน/วงเงิน 446,220 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

/วงเงิน 520,020 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ทัชอินไทย คอรปอเรชั่น

4.บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางประอิน

/วงเงิน 446,220 บาท

5.บจ.ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)

6.บจ.พีคอด ฟอรม แอนด เปเปอร/วงเงิน 453,900 

บาท

7.บจ.เปเปอร สยาม ซิตี้

26 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 1,747,500 สอบราคา 1.บจ.แนส คอมพ เอ็ดดูเคท/วงเงิน 1,585,900 บาท บจ.แนส คอมพ เอ็ดดูเคท/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 4 รายการ 2.บจ.บลูเวบ คอรปอเรชั่น 1,585,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.เฟสท คอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น วงเงินงบประมาณ

4.บจ.สหธุรกิจ

5.บจม.โอเพน เทคโนโลยี่

6.บจ.อินฟอรเจน ดาตา ซิสเต็ม
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ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

27 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 15,745,400 e-Auction 1.บจ.อินฟอรเจน ดาตา ซิสเต็ม บจม.โอเพน เทคโนโลยี/่วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 9 รายการ 2.บจ.เอ.ไอ.ซี คอมพิวเทค 14,438,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.สยาม คอมพิวเทค โปรแมนเนจเมนท/วงเงิน วงเงินงบประมาณ

15,715,400 บาท

4.บจ.แนส คอมพ เอ็ดดูเคท/วงเงิน 15,33,545 บาท

5.บจม.โอเพน เทคโนโลยี/่วงเงิน 14,438,000 บาท

6.บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส

7.บจม.บลิส-เทล

8.บจ.ชภิชญา 2553
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 2,514.50

2 ลูกดรัมเครื่องโทรสาร Brother - 2025  จํานวน 1 กลอง ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 2,996.00

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา รานวัฒนาเทรดดิ้ง 4,045.00

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 3,370.00

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 11,988.00

6 ซื้อเครื่องโทรศัพท จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิรค จํากัด 5,066.20

7 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 23,454.40

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 7,803.00

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 38 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 24,752.50

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ตกลงราคา รานวัฒนาเทรดดิ้ง 3,295.00

11 ซื้อยางรถยนต ขนาด  195/55R15 85V GR100 จํานวน 4 เสน ตกลงราคา บริษัท ดุสิตไทร เซ็นเตอร จํากัด 12,200.00

12 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 4,729.40

13 ซื้อเครื่องโทรศัพท จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิรค จํากัด 12,331.00

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 33,580.00

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๕๖ รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 29,658.50

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 7,670.00

17 วัสดุสํานักงาน 6 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 21,876.50

18 วัสดุสํานักงาน 7 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 8,490.00

19 วัสดุสํานักงาน 9 รายการ ตกลงราคา รานวัฒนาเทรดดิ้ง 15,464.00

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ ตกลงราคา รานวัฒนาเทรดดิ้ง 3,170.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ธันวาคม 2557 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

21 ซื้อกระดาษถายเอกสาร 80 แกรม เอ4 จํานวน 140 รีม ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด 26 กรกฎาคม 13,482.00

22 ซื้อหมึก EPSON จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 8,346.00

23 หมึกเครื่องพิมพสําเนาริโก จํานวน 6 กลอง ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,696.40

24 ซื้อสติกเกอรตอเนื่อง ขนาด 8.5 ซม.*4.8 ซม. จํานวน 22 กลอง ตกลงราคา บริษัท เจนเนอรัลคอมพิวเตอร จํากัด 19,773.60

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ธันวาคม 2557 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางซอมเครื่องพิมพดีด PLIMPIA รุน NOM.ON.REG.108 ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 2,214.90

หมายเลขครุภัณฑ 55-0501-0001 จํานวน 1 รายการ 

2 จางซอมเครื่องจัดระบบคิว ตกลงราคา บริษัท ซัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 14,445.00

3 จางทําเอกสารประกอบการอบรมฯ 150 ชุด ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 1,425.00

4 จางทําปากกา จํานวน 1500 ดาม โครงการพัฒนานักบัญชีและ ตกลงราคา บริษัท ดี.เอช.เอสยามวาลา จํากัด 16,772.25

สํานักงานบัญชีไทยฯ 

5 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมพลัง Network ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 5,220.00

ธุรกิจไทย กาวไกลสูสากล ในสวนภูมิภาค

6 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนา โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 52,850.00

เพื่อพัฒนาความรูมุงสธรรมาภิบาล จํานวน 700 ชุด

7 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ ระหวางวันที่ 21-21 ธค.57 ตกลงราคา นายกิติพล ไชยลอม 5,400.00

ณ จังหวัดเชียงราย

8 จางออกแบบและจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ โครงการอบรม ตกลงราคา บริษัท ไอเดีย คัลเลอร อินโนเวชั่น 47,080.00

การบริหารจัดการและการตลาดผานสื่อออนไลน(e-Learning) จํากัด

9 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลยุทธการบริหาร ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 9,555.00

โสจิสติกสอยางมืออาชีพ จํานวน 65 ชุด

10 จางเหมาผลิตสื่อวีดีทัศนเผยแพรทางเว็บไซต (Video on Demand) ตกลงราคา นางสาวมณธิชา กิติคํา 7,000.00

ครั้งที่ 2 ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘

11 จางทําตรายาง จํานวน 288 อัน ตกลงราคา รานธรรมธร 30,820.00 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ธันวาคม 2557  (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

12 จางทําเอกสารปรกอบการอบรมโครงการ สรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 59,500.00 

Youn&Smart Accountants จํานวน 350 ชุด

13 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง มาตฐานการบัญชีของธุรกิจ ตกลงราคา คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ (2001) 836.00

ขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน 76 ชุด

14 จางขนยายและจัดเรียงแฟมทะเบียนหางหุนสวนบริษัทที่จัดเก็บไว ตกลงราคา นางสาวพัชรา สันธิโยธิน 55,000.00

ที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต ๒ (พหลโยธิน)

15 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ผูทําบัญชีฯ ครั้งที่ 1/2558 ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 12,250.00 

จํานวน 350 ชุด

16 จางพิมพหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จํานวน ๑๐๐ ใบ ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 5,350.00

17 ตรวจเช็ตตามระยะ 20,000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1153 ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 4,145.18

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

18 ตรวจเช็คตามระยะ 10,000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน นง-7230 ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 20,634.95 

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

19 ตรวจเช็คตามระยะ 50,000 กม. รถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1152 ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 3,971.84

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

20 จางทําเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ตนกลาสํานักงาน ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 21,000.00 

บัญชีคุณภาพ จํานวน 200 ชุด

21 จางทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 11,620.00 

การประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน ๒๘ ชุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ธันวาคม 2557 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

22 จางทําปกรายงานการประชุม เพื่อจัดทําเลมรายงานขอมูลนิติบุคคล ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 7,490.00

จํานวน ๒๐๐ ชุด

23 จางออกแบบและจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ โครงการพัฒนา ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 18,691.59

ผูประกอบธุรกิจและสมาชิกของศูนยเครือขายธุรกิจสวนกลาง  จํากัด

DBD Acacemy

24 จางทําปายชื่อตัวอักษรสติกเกอรสีเหลือง ติดบนแผนอะคริลิคสีมวง ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 9,886.80

ขนาด 4x70 ซม. จํานวน 22 ปาย

25 ขนยายงบการเงินและบัญชีรายชื่อผูถือหุนเพื่อดําเนินการจัดทําหรือ ตกลงราคา นางสาวพัชรา สันธิโยธิน 30,000.00

เปลี่ยนแปลงเอกสารใหสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต ๑-๖ 

รวมทั้งขนยายกลับมาใหกองขอมูลธุรกิจ

26 จางทํา J Flag (ธงโฆษณา) เพื่อใชในการประชาสัมพันธการบริการ ณ ตกลงราคา บริษัท โอเอซิส มีเดีย จํากัด 28,890.00 

จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย (Moc Single Point Service)

27 จางทําแผนพับเพื่อใชในการประชาสัมพันธการบริการ ณ จุดเดียวของ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา 15,515.00 

กระทรวงพาณิชย (Moc Single Point Service)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน ธันวาคม 2557 (ขอตกลงจาง)
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