
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางพิมพใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษตอเนื่อง 900,000 สอบราคา 1.บริษัท มาสเตอร ฟอรม อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท สุรศิริ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 2,000 กลอง    /วงเงิน 860,000 บาท /วงเงิน 876,980 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บริษัท สุรศิริ จํากัด/วงเงิน 876,980 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท ยูนิเวอรแซล ฟอรมส อินดรัสตรี้ จํากัด

   /วงเงิน 877,400 บาท

4.บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด

   /วงเงิน 877,400 บาท

5.บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด

   /วงเงิน 970,000 บาท

6.บริษัท ประชุมชาง จํากัด

    /วงเงิน 1,057,160 บาท

2 จางผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส 400,000 สอบราคา 1.บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จํากัด บริษัท แม็กซิมั่ม เด็บ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

 (Courseware) เรื่อง ระบบการใหบริการรับงบ    /วงเงิน 340,773.75 บาท  /วงเงิน 340,773.75 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

การเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) ผาน 2.บริษัท ทรัพย นารา โซลูชั่น จํากัด วงเงินงบประมาณ

ระบบ e-learning    /วงเงิน 355,000 บาท

3 จางการจัดทําหรือแปลงเอกสารงบการเงินและ 970,000 สอบราคา 1.บริษัท แอลพี ลายคํา จํากัด บริษัท แอลพี ลายคํา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน ประจําป 2558    /วงเงิน 920,000 บาท /วงเงิน 920,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2.บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร จํากัด วงเงินงบประมาณ

   /วงเงิน 1,077,490 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน เมษายน 2558



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

4 จางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบขอมูลการจัดระดับ 1,000,000 คัดเลือก 1.บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    ดีไซน จํากัด ดีไซน จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บริษัท บิซโพเทนเซียล จํากัด /วงเงิน 960,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บริษัท เทรนคอน (เว็บไซด) จํากัด

5 จางที่ปรึกษาศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้ง 3,020,000 คัดเลือก 1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

นิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว (คณะนิติศาสตร) เสนอราคาเหมาะสมภายใน

/วงเงิน 3,000,000 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซื้อวัสดุและอุปกรณไฟฟา จํานวน  12 รายการ 140,000 สอบราคา 1.บริษัท พ.ีท.ีชัย ไลทติ้ง อินด อินดรัสทรี จํากัด รานสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

   /วงเงิน 117,400 บาท /วงเงิน 133,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.รานสยามพัฒนกิจ วงเงินงบประมาณ

   /วงเงิน 133,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน เมษายน 2558



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อกระดาษ ขนาด เอ๔ น้ําหนัก ๒๐๐ แกรม (รีมละ ๑๕๐ แผน) ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 10,500.00   

จํานวน 25 รีม

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 14,486.00   

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 14 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 57,308.00   

4 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร EPSON WF -7011 ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 4,670.55      

 (T143190 BK, T 143290 C, T 143390 M) (T 143490 Y) 

จํานวน 3 ชุด

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด 26 กรกฏาคม 27,600.65   

6 ซื้อโทรศัพทตั้งโตะ จํานวน 5 เครื่อง ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิรค จํากัด 4,440.50      

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 3,840.00      

8 ซื้อวัสดุสํานักงานและอุปกรณไฟฟา จํานวน 4 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 9,775.00      

9 ซื้อหมึกและลูกดรัมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 26,802.43   

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด 26 กรกฎาคม 6,705.69      

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 6,380.00      

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ กรุงเทพวิทยา 18,860.00   

13 ซื้อหนังสือพิมพ จํานวน 30 รายการ ประจําเดือน ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 30,000.00   

พฤษภาคม 2558

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน เมษายน 2558 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางซอมไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ จํานวน 3 เครื่อง ตกลงราคา หจก.ทรีบิวด เอนเตอรไพรส 7,361.60    

หมายเลขครุภัณฑ 51-0712-0001,54-0712-0045 

และ46-0712-0005

2 จางซอมเครื่องปรับอากาศหองควบคุมลิฟตโดยสาร จํานวน 2 เครื่อง ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 8,500.00    

หมายเลขครุภัณฑ 0121/619/43 และ 0121/586/43

3 จางทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ผูทําบัญชีปฏิบัติ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 12,250.00  

ถูกตองตามกฎหมาย ครั้งที่ 4/2558 จํานวน 350 ชุด

4 จางซอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 1,605.00    

ทธ.55-0101-0678,ทธ.55-0101-0669 

และทธ.55-0101-0704 ของสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

5 จางทําปาย จํานวน 93 ปาย ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 39,012.20  

6 จางผลิตเอกสารแผนพับ e-Accountant จํานวน 5,000 ฉบับ ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 15,515.00  

7 จางทําเอกสารประกอบการอบรมผูประกอบธุรกิจ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 13,800.00  

 เพื่อพัฒนาความรูมุงสูธรรมาภิบาล เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ 

นิติบุคคลไทย จํานวน 300 ชุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน เมษายน 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

8 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศเดินทางไป จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ตกลงราคา นายอนันต สุรทิพยมณี 29,700.00  

จ.ปราจีนบุรี จ.สระแกว และเดินทางกลับกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ระหวางวันที่ 21 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 จํานวน 1 คัน

9 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ วันที่ 18 เมษายน 2558 เดินทาง ตกลงราคา นายปยะพงศ อวนวิจิตร 2,500.00    

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมรานคาสงคาปลีกและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 

 (รานคา OTOP) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 คัน

10 จางพิมพปกแฟมและใบคั่นเอกสารสําหรับการจัดทําเอกสาร ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 20,330.00  

ประกอบการประชุม จํานวน ๒ รายการ

11 จางซอมประตูหองซารปไฟ ชั้น 1 โซน A จํานวน 1 ชุด ตกลงราคา นางประภัสสร  นันทะ 7,500.00    

12 จางเหมาเดินระบบไฟฟา , ระบบโทรศัพท และระบบคอมพิวเตอร ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ 5,300.00    

ของกองขอมูลธุรกิจ จํานวน 1 งาน

13 จางซอมประตูบานกระจกเทมเปอร หองสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง 4,815.00    

จํากัด

14 จางซอมเครื่องปรับอากาศหองจัดเตรียมอาหาร ชั้น 17 ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 856.00       

หมายเลขครุภัณฑ DCR0121/648/43

15 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นง-5927 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด 2,075.80    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน เมษายน 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

16 จางซอมเครื่องพิมพดีดไฟฟา ยี่หอ OLYMPIA ของสวนจดทะเบียน ตกลงราคา บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร 3,049.50    

บริษัทมหาชนหมายเลขครุภัณฑ 0116/127 เน็ตเวิรค จํากัด

17 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธ รับงบการเงินป 2558 จํานวน 3 รายการ ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 38,038.50  

18 จางทาสีน้ํา และสีน้ํามัน ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง 97,270.17  

จํากัด

19 จางพิมพวุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสําหรับกิจกรรมสรางธุรกิจเขา ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 20,479.80  

สูระบบแฟรนไชสสวนกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) และสวนภูมิภาค 

(จังหวัดสงขลา) โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส 

จํานวน 1 งาน

20 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กม-2601 จํานวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท เอช ซี เอ็น จํากัด 4,249.83    

21 จางทําตรายาง จํานวน 82 อัน         (หลายสํานัก) ตกลงราคา รานธรรมธร 9,340.00    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน เมษายน 2558 (ขอตกลงจาง)
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