
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 ดําเนินการจัดกิจกรรมนําเสนอธุรกิจ : Franchise 1,800,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แอ็ดเด็กซ/วงเงิน 1,800,000 บาท บจ.แอ็ดเด็กซ/วงเงิน 1,790,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

Day 58 ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาด 2.บจ.บิ๊กแอนดลอง บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ธุรกิจแฟรนไชส ปงบประมาณ 2558 3.บจ.เอเอส ทีม โปรดักสชั่น/วงเงิน 1,800,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางพัฒนาระบบฐานขอมูลตรวจสอบธุรกิจ 750,000 สอบราคา 1.บจ.เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง/วงเงิน 588,000 บาท บจ.เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.บจ.อาตาป 588,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.แมงโก สทีน 7685/วงเงิน 573,300 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.เทรคอน (เว็บไซต)

5.บจ.เกทซอฟท คอรปอรเรชั่น

6.บจ.แม็กซิมั่ม เด็บ/วงเงิน 597,456 บาท

3 ดําเนินการพัฒนารานคาออนไลนไทยสูสากล 1,300,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

กิจกรรมยกระดับและสรางความเชื่อมั่นธุรกิจ /คะแนน 89/วงเงิน 1,290,000 บาท ศาสตร)/คะแนน 89/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

e-Commerce ภายใตโครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย 2.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะบริหารธุรกิจ) 1,290,000 บาท วงเงินงบประมาณ

อิเล็กทรอนิกสสูสากล /คะแนน 84.4 

3.บจ.ฟรีวิลล โซลูชั่น จํากัด/คะแนน 87

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วิทยาลัยนวัตกรรม)

5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

6.บจ.เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท

4 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 8,748,400 คัดเลือก 1.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลติ้ง/คะแนน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ภายใตโครงการสรางความเขมแข็งธุรกิจคาสงคาปลีก /คะแนน 81.2 87.8/วงเงิน 8,748,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ปงบประมาณ 2558 2.สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา วงเงินงบประมาณ

(องคกรมมหาชน)/คะแนน 73.2

3.มหาวิทยาลัยมหิดล/คะแนน 85.8

4.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะบริหารธุรกิจ)

/คะแนน 75.4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มกราคม 2558



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

5.บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลติ้ง/คะแนน 87.8/วงเงิน

8,748,400 บาท

6.มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต

5 พัฒนาศักยภาพดานการตลาด และสรางโอกาส 6,275,400 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต/คะแนน 82/วงเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต/คะแนน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ทางการคา ภายใตคาใชจายสรางความเขมแข็ง 6,275,400 บาท 82/วงเงิน 6,275,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจคาสงคาปลีก 2.มหาวิทยาลัยมหิดล/คะแนน 79.4 วงเงินงบประมาณ

ปงบประมาณ 2558 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4.บจ.กลุมแอดวานซ รีเสิรช

5.บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลติ้ง

6.บจ.ยูบีซีแอล

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มกราคม 2558



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร Brother TN-261BK 3 กลอง ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 5,617.50

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 3,925.00

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 1,764.00

4 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น 20,929.20

จํากัด (มหาชน)

5 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร Samsung ML-3710 ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 58,850.00

จํานวน 25 กลอง

6 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ ตกลงราคา รานวัฒนาเทรดดิ้ง 15,705.00

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 30,935.00

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 44,558.00

9 ซื้อยางรถยนต ขนาด 185/55 R15 สําหรับรถยนต ตกลงราคา บริษัท ดุสิตไทร เซ็นเตอร จํากัด 10,093.46

หมายเลขทะเบียน กย-3277 จํานวน 4 เสน

10 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Panasonic รุน KX-FA57E จํานวน ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 5,360.70

10 กลอง

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 8,970.00

12 ซื้อสายยางรดน้ําแบบมวนพับเก็บไดพรอมหัวฉีดปรับระดับ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 1,498.00

ของสํานักงานพัฒนา ธุรกิจการคา เขต ๓ (รัชดาภิเษก) 

จํานวน 1 ชุด

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มกราคม 2558 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางทํากระเปา สํานักงานบัญชีคุณภาพ บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ ตกลงราคา บริษัท คลิปเพิล กรุป จํากัด 98,975.00

การฝกอบรม จํานวน ๕๐๐  ใบ

2 ซอมผนัง เปลี่ยนผนังลามิเนตพรอมทําสีโถงหนาชั้น 17 ตกลงราคา นางประภัสสร  นันทะ 17,358.00

3 จางเหมาซอมกุญแจตูเซฟ KUNGDOM หมายเลขครุภัณฑ 0105/60/39 ตกลงราคา บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 1,926.00

4 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เชิงปฏิบัติการภาวะผูนํา ตกลงราคา คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ(2001) 1,482.00

และมุมมองการตลาดในอนาคต จํานวน 78 ชุด

5 ซอมเครื่องเขาเลม ครีเอตุส หมายเลขครุภัณฑ 0173/3/51 ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 1,070.00

6 ตรวจสอบและแกไขสัญญาณเสียงตามสาย ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 5,350.00

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

ครั้งที่ ๓ ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

8 ซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-0012 ตกลงราคา หสม.ไอซีแอรเอ็นจิเนียริ่ง 17,548.00

ของสวนบริการขอมูลธุรกิจ กองขอมูลธุรกิจ

9 จางตรวจเช็คซอมแซมกลองวงจรปด หองการเงิน จํานวน 2 ตัว ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 1,070.00

หมายเลขครุภัณฑ 54-0802-0001 , 54-0802-0002

10 จางเหมาเดินสายระบบ Lan ชั้น 11 ฝายบริหารพัสดุครุภัณฑ ตกลงราคา นางประภัสสร  นันทะ 2,172.10

11 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ยกระดับการบริหารจัดการ ฯ ตกลงราคา รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 96,000.00

(e-Filing) จํานวน 6,000 ชุด

12 จางผลิตแผนพับ การรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี จํานวน 2,000 ฉบับ ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 11,700.00

13 จางออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ สําหรับจังหวัด Biz Club ตกลงราคา บริษัท โอเอซิส มีเดีย จํากัด 98,761.00

แบบไมจัดตั้งศูนย (เคลื่อนที)่ ๑๓ จังหวัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มกราคม 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มกราคม 2558 (ขอตกลงจาง)

14 ตรวจเช็คตามระยะ พรอมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนตหมายเลขทะเบียน ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 4900.00

นจ-1584 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

15 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการ สรางนักบัญชีคุณภาพ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 39,600.00

รุนใหม Young & Smart Accounts จํานวน 220 ชุด

16 จางทําเอกสารประกอบการอบรมเรื่อง ผูทําบัญชีปฏิบัติใหถูกตองครั้งที่ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 12,250.00 

 2/2558 จํานวน 350 ชุด

17 จางทําตรายาง จํานวน 124 อัน ของกองคลัง, กองทะเบียนธุรกิจ, ตกลงราคา นายสุนทร ชาติธรรมรัตน 13,460.00

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ และกองกํากับบัญชีธุรกิจ จํานวน 1 งาน

18 จางตรวจสอบระบบและเครื่องลงเวลาดวยการสแกนลายนิ้วมือ ตกลงราคา บริษัท เดอะ เบสท ซิสเต็มส 90,000.00

(ประเทศไทย) จํากัด

19 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ วันที่ 13 กพ.58 จ.นครนายก ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต จํากัด 10,500.00 

จํานวน 1 คัน

20 จางเหมาซอมแซมหองน้ําภายในอาคารสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 29,960.00

21 ซอมเครื่องพิมพ Printer ยี่หอ ฟูจิสซึ (Fujitsu) รุน DL3750 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซ.ีเทค.เซอรวิส จํากัด 4,601.00

หมายเลขครุภัณฑ 0178/1094/52 

22 จางทําเกาอี้ 3 รายการ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 45,020.00 

23 จางทําเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 3,816.00    

อุธรณ จํานวน 18 ชุด

24 จางตรวจเช็คตามระยะ พรอมซอมโชคอัพประตูทาย ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 16,021.11

รถยนตหมายเลขทะเบียน นง-9346 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มกราคม 2558 (ขอตกลงจาง)

25 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 17,820.00

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จํานวน 330 ชุด

26 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 1 คัน ตั้งแตวันที่ ตกลงราคา นายวิชัย ศรีสันชัย 27,000.00

4-13 กพ.2558 
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