
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางพิมพกระดาษโลโกกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1,225,000     สอบราคา 1.บริษัท ประชุมชาง จํากัด/วงเงิน 620,600 บาท บริษัท ประชุมชาง จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 2,500,000 แผน 2.สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา /วงเงิน 620,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

    /วงเงิน 652,500 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท ไฟโรจนการพิมพ จํากัด /วงเงิน 660,725 บาท

4.หางหุนสวนจํากัดอุดมศึกษา/วงเงิน 679,450 บาท

5.บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด

    /วงเงิน 685,000

6.บริษัท ยูนิเวอรแซล ฟอรมส อินดรัสตรี้ จํากัด

     /วงเงิน 722,250 บาท

8.บริษัท สไตส ครีเอทีพเฮาส จํากัด

    /วงเงิน 775,750 บาท

9.บริษัท คอมพรินท ซัพพลาย จํากัด

    /วงเงิน 789,125 บาท

10.บริษัท ออนปา จํากัด/วงเงิน 892,615 บาท

11.บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด

      /วงเงิน 909,500 บาท

12.บริษัท เบลส พลัส จํากัด/วงเงิน 949,995 บาท

13.หางหุนสวนจํากัดสตารทอัพ/วงเงิน 967,500 บาท

14.บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด/วงเงิน 987,500 บาท

15.บริษัท โมเดอรน ฟลม เซ็นเตอร จํากัด

      /วงเงิน 1,043,250 บาท

16.บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด

     /วงเงิน 1,175,000 บาท

17.บริษัท ดูมายเบส จํากัด/วงเงิน 1,112,500 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มีนาคม 2558



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

2 จางออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ 250,000        สอบราคา 1.บริษัท เทรด พลัส โฮลดิ้งส จํากัด/วงเงิน 139,100 บริษัท เทรด พลัส โฮลดิ้งส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เคลื่อนที่ ภายใตโครงการสื่อสารภารกิจกรมพัฒนา    บาท /วงเงิน 139,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ธุรกิจการคาผานสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ 2.บริษัท ทรี แอดเวอรไทซิ่ง แอนด โปรดักชั่น จํากัด วงเงินงบประมาณ

เคลื่อนที่    วงเงิน 162,640

3.บริษัท แฮปป รูทีน จํากัด/วงเงิน 232,725

3 จางพัฒนาระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส 500,000        สอบราคา 1.บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จํากัด/วงเงิน 392,175 บาท บริษัท ทรัพย นารา โซลูชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

 (e-Testing) 2.บริษัท บางกอกเว็บ โซลูชั่น จํากัด/วงเงิน /วงเงิน 445,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

   439,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท ทรัพย นารา โซลูชั่น จํากัด/วงเงิน

   445,000 บาท

4 จางที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 660,000        คัดเลือก 1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใตโครงการ 2.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะบริหารธุรกิจ คณะ บริหารธุรกิจ/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน 3.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 660,000 บาท วงเงินงบประมาณ

   ขนาดยอม

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 82 รายการ 410,000        สอบราคา 1.บริษัท พีแอนดพี ไฮทสปด โซลูชั่น จํากัด/ บริษัท พีแอนดพี ไฮทสปด โซลูชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

   วงเงิน403,000 บาท จํากัด/วงเงิน403,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 11,391,200   e-Auction 1.บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

เครือขายคอมพิวเตอรกรมพัฒนาธุรกิจการคาครั้งที2่  (มหาชน)/วงเงิน 11,310,000 บาท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บริษัท คอมเนท จํากัด/วงเงิน 11,330,000 บาท /วงเงิน 11,310,000 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มีนาคม 2558



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 ตกลงราคา บริษัท รุงโรณฒบริการ (2525) จํากัด 27,560.00

2
ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน มีนาคม 2558 

ตกลงราคา บริษัท รุงโรณฒบริการ (2525) จํากัด 31,000.00   

3 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 14,316.60   

4 ซื้อกระดาษฟลิปชารท 8 เลม ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 1,120.00      

5 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร RICHO รุน 1340 ใชกับ 1400L ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 30,816.00   

จํานวน 8 กลอง

6 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Panasonic รุน KX-FA57E จํานวน 40 กลอง ตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จํากัด 20,972.00   

7 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องโทรสาร ตกลงราคา บริษัท เดอะวินน คอรปอเรชั่น จํากัด 49,020.98   

จํานวน 3 รายการ

8 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 14,295.20   

9 ซื้อลูกลอรถเข็นโพลี ขนาด 4 นิ้ว พรอมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 1,712.00      

ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร

10 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ Hp officejet 600 สีดํา CD975AA ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 4,584.95      

จํานวน 5 กลอง

11 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 34 รายการ ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (ม 491,849.04 

12 ซื้อเครื่องอานฐานขอมูล (Smart card Reader)  จํานวน 15 เครื่อง ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 6,259.50      

13 หมึกเครื่องพิมพ HP M๔๐๐/M๔๒๕ (CF๒๘๐X) 15 กลอง ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (ม 77,088.15   

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 5,104.00      

15 ซื้อฝารองนั่งชักโครก จํานวน 60 ชุด ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 80,892.00   

16 ซื้อกลองสีน้ําตาล จํานวน 120 กลอง ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 3,480.00      

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มีนาคม 2558 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

17 ซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 12,016.10   

18 ซื้อหมึกและกระดาษไขแมพิมพ สําหรับเครื่องริโก ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 4,601.00      

รุน Piport DX 4545 จํานวน 2 รายการ

19 รถเข็น จํานวน 1 คัน ตกลงราคา บริษัท เล็ทสโกฟอรอิท จํากัด 3,022.75      

20 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 UA จํานวน 7 เครื่อง ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 21,204.19   

21 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 6,010.19      

22 ซื้อถานไฟฉาย ขนาด AA จํานวน 20 แพค ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 2,568.00      

23 ซื้อหนังสือพิมพ ประจําเดือน เมษายน ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด 30,000.00   

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 2,148.00      

25 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 2,771.30      

25 ซื้อหนังสือมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ตกลงราคา สภาวิชาบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 6,265.00      

รายการละ 5 ชุด จํานวน 4 รายการ

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มีนาคม 2558 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่องการยกระดับคุณภาพ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 36,000.00  

การบริหารจัดการธุรกิจใหแกธุรกิจบริการดวยระบบการใหบริการ

รับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) จํานวน 2,400 ชุด

2 จางพิมพปกเอกสารการประชุม จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 30,816.00  

3 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เดินทางวันที่ ๘ และ นายสมภพ โหมดบํารุง 7,500.00    

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๑ คัน

4 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เดินทางวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายอภิรักษ คลังสมบัติ 5,000.00    

จังหวัดชัยภูมิไปกรมพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๑ คัน

5 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เดินทางวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายกิติพล ไชยลอม 8,100.00    

จังหวัดเชียงราย ไป จังหวัดพะเยา จํานวน ๑ คัน

6 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เดินทางวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายมานอง สุคําวัง 5,000.00    

จังหวัดลําปาง ไป จังหวัดพะเยา จํานวน ๑ คัน

7 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรางธุรกิจ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 7,950.00    

เขาสูระบบแฟรนไชส ในสวนภูมิภาค ณ จังหวัดสงขลา จํานวน 50 ชุด

8 จางจัดทําสําเนาเอกสารประกอบการสัมมนาประชาสัมพันธใหสมาชิก ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. เอ. 910.00       

กบข. โดยสมัครใจ กลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม พรบ. 2001

บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 และแกไขเพิ่มเติม จํานวน 70 ชุด

9 จางทําแผนพับรายชื่อสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 2,000 แผน ตกลงราคา บริษัท แฟรนเน็กซ จํากัด 27,820.00  

10 จางซอมเกาอี้แลคเชอร จํานวน 8 ตัว และเกาอี้อเนกประสงค ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 19,260.00  

จํานวน 24 ตัว 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มีนาคม 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

11 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ตกลงราคา รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 1,800.00    

(Young & Smart Accountants) จํานวน 300 ชุด

12 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมผูประกอบธุรกิจ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 15,150.00  

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จํานวน ๓๐๐ ชุด 

13 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายปยะพงษ อวนวิจิตร 5,000.00    

เดินทางจังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดลําพูน จํานวน ๑ คัน 

14 จางทําตรายาง จํานวน 133 อัน พธ. ทก. บธ. ธภ. ขธ. กค. ตธ. บต. ตกลงราคา รานธรรมธร 14,980.00  

กม. ทส. พส.

15 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/674/43 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 6,420.00    

ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร

16 จางซอมเครื่องปรับอากาศหนาหองอธิบดี หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 2,996.00    

หมายเลขครุภัณฑ 0121/653/43

17 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การยกระดับคุณภาพการบริหาร ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 8,000.00    

จัดการธุรกิจใหแกธุรกิจบริการดวยระบบการใหบริการรับงบการเงิน

ผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) จํานวน 400 ชุด

18 จางยายพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/844/43 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 8,774.00    

19 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และ ตกลงราคา นายเกษม นานอก 7,000.00    

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 

20 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวัดรอยเอ็ด ไปจังหวัดสุรินทร ตกลงราคา นายทูล คาดพันโน 3,000.00    

ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มีนาคม 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

21 จางทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 6,664.00    

ประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน ๒๘ ชุด

22 จางออกแบบและจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ ศูนยเครือขายธุรกิจ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 90,000.00  

ประเทศไทย (Biz Club Thailand)  จํานวน 50000 แผน

23 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนา เตรียมพรอม ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 3,800.00    

รองรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จํานวน 200 ชุด

24 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ-1150 ตกลงราคา บริษัท โตโยตา ผูจําหนายโตโยตา 2,568.00    

จํากัด

25 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หองประวัติศาสตร ชั้น 7 ตกลงราคา หสม.ไอซ-ีแอร เอ็นจิเนียริ่ง 15,087.00  

หมายเลขครุภัณฑ 0121/682/43

26 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ ฟูจิตสึ (Fujitsu) ของสํานักงานพัฒนา ตกลงราคา บริษัท พ.ีซ.ีเทค.เซอรวิส จํากัด 2,958.30    

ธุรกิจการคา เขต 5 หมายเลขครุภัณฑ 0178/1094/52

27 จางจัดทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการ สรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 10,395.00  

 (Young & Smart Accounts) จํานวน ๓๘๕ ชุด 

28 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ ระหวางวันที่ 7-10 เมษายน 2558 ตกลงราคา นายอนันต สุรทิพยมณี 10,800.00  

เดินทางจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไปจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

และจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 คัน

29 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ ระหวางวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตกลงราคา นายอนันต สุรทิพยมณี 10,800.00  

 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 เดินทางจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไป

จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 คัน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มีนาคม 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

30 จางเหมาพื้นที่สําหรับรับงบการเงิน สพข.4 ตกลงราคา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 27,000.00  

วรสมบัติ
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