
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 รับจางดําเนินงานโครงการสนับสนุนความพรอม 850,000 พิเศษ 1.บจ.โอเอซีส มีเดีย/วงเงิน 846,000 บาท บจ.โอเอซีส มีเดีย/วงเงิน 846,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ของบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสื่อมวลชน 2.บจ.มัลติ มีเดีย แอนด เอเจนซี่/วงเงิน 900,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เพื่อสงเสริมการใชประโยชนดานโลจิสติกสและ บาท วงเงินงบประมาณ

ธุรกิจคาสงคาปลีกในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.บจ.มาเธอร ครีเอชั่น

 (พลิกเมืองไทยสูเมืองทา ศูนยกลางขนสงและ

การคาแหงอาเซียน) 

2 จางจัดทําหนังสือคูมือแนะนํานิติบุคคลตั้งใหม 400,000 สอบราคา 1.บจ.มีท มีเดีย/วงเงิน 315,864 บาท บจ.ฐานการพิมพ/วงเงิน 235,935 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

2.หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา/วงเงิน 206,510 บาท บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ฐานการพิมพ/วงเงิน 235,935 บาท วงเงินงบประมาณ

4.บจ.คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น/วงเงิน 400,000 บาท

5.หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ/วงเงิน 374,500 บาท

6.ไอเดีย สแควร/วงเงิน 219,600 บาท

3 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 3,555,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

บริการสุขภาพ (ธุรกิจดูแลผูสูงอายุ สปา และนวด เทคโนโลยีการกีฬา) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา) เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เพื่อสุขภาพ) ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพ 2.หมาวิทยาลัยขอนแกน /วงเงิน 3,550,000 บาท วงเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใตขอตกลง 3.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สถาบันวิจัยและ

AFAS ปงบประมาณ 2558 พัฒนา)

4.อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ)

5.บจ.จี เอส ที คอนเซาทติ้ง 

6.บจ.เอ็กเซลเลนท บิสเนส แนเมจเมนท

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557 ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด 28,345.00

2 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน ธันวาคม 2557 ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด 28,755.00

3 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน มกราคม 2558 ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด 29,045.00

4 ซื้อสปอรตไลด ขนาด ๑๐๐W LED SPOT LIGHT สําหรับ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 18,618.00

ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน ๒ ชุด

5 ซื้อฝกบัวฉีดชําระพรอมสาย จํานวน ๒๔ ชุด ของสํานักงาน ตกลงราคา รานวัฒนาเทรดดิ้ง 3,720.00

พัฒนาธุรกิจการคาเขต ๓ (รัชดาภิเษก)

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

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 25,088.00

8 ซื้อฟองน้ําปองกันเสียงกระแทกสําหรับไมโครโฟน กูดสเนค ตกลงราคา หจก.ทรีบิวด เอนเตอรไพรส 1,926.00

จํานวน 10 ชุด

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๒ รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 36,046.50

10 ซื้อวัสดุอุปกรณหองน้ํา จํานวน ๘ รายการ ตกลงราคา รานวัฒนาเทรดดิ้ง 35,181.60

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางเปลี่ยนชุดอุปกรณฟวเตอรกรองอากาศเครื่องฟอกอากาศ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. 35,524.00

จํานวน 14 เครื่อง และยายติดตั้งเครื่องฟอกอากาศจากชั้น 11 เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย

โซน C ไปชั้น 11 โซน D จํานวน 3 เครื่อง

2 จางทําแฟมใสเอกสารสัมมนา จํานวน ๓,๕๐๐ แฟม ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 67,410.00

3 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 4,960.00

 (Young & Smart Accountants) จํานวน 160 ชุด

4 จางเปลี่ยนกระจกใสอบสีพนขาว ขนาด 0.52.8x1.46 ม. ชั้น6 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 5,296.50

หนาลิฟท โซนA พรอมติดสติ๊กเกอร

5 การจางพิมพวุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร สําหรับกิจกรรมสรางธุรกิจ ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 5,649.60

เขาสูระบบแฟรนไชส ในสวนภูมิภาค โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาด

ธุรกิจแฟรนไชส จํานวน ๔๘ ชุด 

6 จางซอมแซมโตะทํางาน เกาอี้ และตูเก็บเอกสาร จํานวน 3 รายการ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 3,317.00

7 จางเอกชนดําเนินกิจกรรมสรางการรับรูมหกรรมลดราคาสินคาและ ตกลงราคา บริษัท ไอเดียซี้ด จํากัด 89,345.00

บริการทางออนไลน Thailand Online Mega Sale ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๒

8 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2558 และ ตกลงราคา รานแวนลําปาง 7,000.00

25 กุมภาพันธ 2558 จํานวน 1 คัน

9 จางทาสีเสนแบงชองจราจร (แนวจอดรถยนต) ดานหนาและดานขาง ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 9,630.00

รอบอาคารที่ทําการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 (รัชดาภิเษก) 

จํานวน 21 ชอง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

10 จางซอมแซมชั้นเหล็กรางเลื่อนของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 13,910.00

(รัชดาภิเษก)

11 จางจัดทําเอกสารประกอบโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตกลงราคา คณะบุคคล เพื่อน โอ.เอ. (2001) 624.00

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 52 ชุด

12 จางเหมาซอมแซมโตะทํางานและเกาอี้ของกองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ 15,300.00

กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ และสํานักธรรมาภิบาลธุรกิจ 

จํานวน 7 รายการ

13 จางทําหนังสือ คัมภีรนักบัญชีมืออาชีพ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 85,600.00 

 จํากัด

14 จางเหมาเดินระบบไฟฟา ระบบ LAN และระบบโทรศัพท ชั้น 9 , 11 ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ 24,963.00

และ 13

15 จางเหมาเดินสายสัญญาณจานดาวเทียม ชั้น 9, 11 และ 13 ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรด จํากัด 12,840.00

16 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมหองประชุม ชั้น 15 สํานักกฎหมาย ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 39,805.49

17 เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนตมหายเลขทะเบียน กม-2601 ตกลงราคา บริษัท เอช ซี เอ็น จํากัด 2,452.44

18 ตรวจเช็คตามระยะ พรอมตรวจสอบระบบเบรค รถยนต ตกลงราคา บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จํากัด 7,724.00

หมายเลขทะเบียน กย-3267

19 จางเหมารถบัสปรับอากาศเพื่อการสํารวจเสนทางโลจิสติกสการคา R๓A ตกลงราคา นายรุงทวี  ใจชื่น 12,000.00 

(ไทย-ลาว-จีน) ณ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

20 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ DCR 0121/526/43 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 15,622.00 

ของกองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

21 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-006 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 6,420.00

ของสวนบริการขอมูลธุรกิจ กองขอมูลธุรกิจ

22 จางเปลี่ยนอุปกรณชุดฟวเตอรกรองอากาศ จํานวน 14 เครื่อง ตกลงราคา หจก. เอ.เอ็น.เอ. เทรดดิ้ง แอนด 31,672.00 

ซัพพลาย

23 จางซอมลอรถเข็นแสตนเลส จํานวน 5 คัน หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 5,992.00

0130/32/42 , 0130/33/42, 0130/47/43, 0130/48/43 

และ 0130/77/46

24 จางทําเอกสารประกอบการอบรมเรื่อง การยกระดับคุณภาพการบริหาร ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 17,400.00

จัดการธุรกิจใหแกธุรกิจบริการดวยระบบการใหบริการรับงบการเงิน

ผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) จํานวน 1200 ชุด

25 จางซอมเครื่องปรับอากาศหองอธิบดี หมายเลขครุภัณฑ 0121/652/43 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 2,140.00

26 จางซอมอุดชองรูกลองรางทอเครื่องปรับอากาศ พรอมทาสี ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 2,140.00

ของสํานักกฎหมาย

27 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง มนุษยสัมพันธในการทํางาน ตกลงราคา คณะบุคคล เพื่อน.โอ.เอ (2001) 450.00

จํานวน 50 ชุด

28 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัท ตกลงราคา บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล กรุป จํากัด 8,000.00

อุตสากรรมดีสวัสดิ์ จํากัด หลักสูตรการตลาดและแบรนดสําหรับ SMEs 

ภายใตแผนงานการพัฒนาผูประกอบธุรกิจของศูนย เครือขายธุรกิจ

สวนกลาง DBD Academy 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

29 จางตรวจเช็คตามระยะ รถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1147 ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 2,957.48

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

30 จางเปลี่ยนแบตเตอรี่ พรอมตรวจสอบไฟราวหลังคา ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 3,612.32

รถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1149 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

31 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๕๐ ที่นั่ง ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต จํากัด 17,500.00

เดินทางไปจังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

32 จางทําสําเนาเอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตกลงราคา คณะบุคคล เพื่อน.โอ.เอ (2001) 2,000.00

เรื่องสงเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ในภูมิภาค จํานวน 80 ชุด 

33 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 14,400.00

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จํานวน ๓๐๐ ชุด

34 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายสมพงษ ดีทะณีย 7,500.00

เดินทางจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร 

35 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ตนกลาสํานักบัญชี ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 15,840.00

คุณภาพ จังหวัดระยอง จํานวน ๑๖๐ ชุด

36 จางทําเอกสารประกอบประกอบการอบรม เรื่อง ผูทําบัญชีปฏิบัติ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 11,725.00

ใหถูกตองตามกฏหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ จํานวน ๓๕๐ ชุด

37 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-0026 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 6,420.00

ของกองคลัง ชั้น 4 (หองการเงิน)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

38 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข GF 100000004734 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 6,420.00

หมายเลขครุภัณฑ 55-0526-0018 ของสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 

กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ

39 จางเดินระบบไฟฟาพรอมปลั๊กไฟ ระบบ LAN พรอมเตารับ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 39,556.30

และระบบโทรศัพทพรอมเตารับ  ของกองพัฒนาผูประกอบธุรกิจ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 (ขอตกลงจาง)
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