
ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องโทรสาร ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 79,468.90   

จํานวน 5 รายการ

2 ซื้อเครื่องโทรศัพทตั้งโตะแบบธรรมดา จํานวน 6 เครื่อง ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 3,539.99      

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 6,860.00      

4 ซื้อชุดเครื่องมือชางทั่วไปและเครื่องดูดน้ําไฟฟา ขนาด ๒๐ ลิตร ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิรค จํากัด 6,634.00      

5 ซื้อวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ ตกลงราคา บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร จํากัด 36,594.00   

6 ซื้อเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิรค จํากัด 3,905.50      

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 11,411.00   

8 ซื้อกระดาษปริ้นโปสเตอร จํานวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 4,135.55      

9 ซื้อหนังสือพิมพ จํานวน 30 รายการ ประจําเดือน มิถุนายน 2558 ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด 30,000.00   

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางทําหนังสือคูมือการรับงบการเงิน ประจําป 2558 จํานวน 120 เลม ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เพื่อน 5,568.00    

โอ. เอ. 2001

2 จางซอม Printer dot แครสั้น ยี่หอ Epson LQ-590 หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอรวิส จํากัด 6,634.00    

56-0503-0079 ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 2

3 จางตรวจสอบเอกสารรบงบการเงินและรับงบการเงิน ประจําป 2558 ตกลงราคา นางสาวพัชรา สันธิโยธิน 97,500.00  

4 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการ สรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 825.00       

(Young & Smart Accountants) จํานวน 150 ชุด 

5 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายสมหมาย  ดวงแกว 7,000.00    

เดินทางจังหวัดเพชรบุรี ไป จังหวัดระนอง จํานวน ๑ คัน 

6 จางเดินสายไฟฟา โทรศัพท และระบบคอมพิวเตอร (LAN) ตกลงราคา นางประภัสสร  นันทะ 18,500.00  

ของกองกํากับบัญชีธุรกิจ ชั้น 13

7 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศเดินทางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายสมศักดิ์ มิตรปาเว 7,500.00    

และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เดินทางจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา 

และจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑ คัน

8 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เดินทางจาก ตกลงราคา นายอนันต สุรทิพยมณี 3,000.00    

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดนนทบุรี ไป จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 คัน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

9 จางซอมเครื่องปรับอากาศ ศูนยฝกอบรมฯ ชั้น 6 หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 3,210.00    

 0121/412/43 

10 จางเหมาจัดเตรียมสถานที่รับงบการเงิน ประจําป 2558 จํานวน 1 งาน ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ 30,000.00  

11 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ0121/607/43จํานวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 2,140.00    

12 จางซอมเครื่องปรับอากาศ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 67,303.00  

จํานวน 5 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ 0121/313/43,0121/315/43,

0121/744/43,0121/751/43 และ 0121/316/43

13 จางดําเนินการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกขอความหมายเหตุขอควรทราบ ตกลงราคา บริษัท ไบนารี่ ลายน จํากัด 20,000.00  

และพิมพหนังสือรับรอง จํานวน 1 งาน

14 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 20,009.00  

55-0526-0004,55-0526-007 และ0121/612/43

15 ตรวจเช็คตามระยะ รถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1148 ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 2,568.00    

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

16 จางซอมเครื่องพิมพดีด จํานวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิรค จํากัด 4,494.00    

 0116-15636,55-0501-003 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

17 จางทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจาย ตกลงราคา รานดี กอปป แอนด แสตมป 8,640.00    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 90 เลม

18 ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กย-3277 จํานวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท พระนคร ยนตรการ จํากัด 3,751.42    

19 ซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 0121/552/43 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 3,531.00    

20 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 21,186.00  

๐๑๒๑/๔๔๖/๔๓ และ๐๑๒๑/๔๖๔/๔๓ ของกองทะเบียนธุรกิจ

21 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 25,145.00  

๐๑๒๑/๔๕๑/๔๓, ๐๑๒๑/๔๘๖/๔๓ และ ๐๑๒๑/๔๗๖/๔๓ 

 ของกองขอมูลธุรกิจ 

22 ทําหนังสือ คัมภีรนักบัญชีมืออาชีพ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 99,510.00  

จํากัด

23 ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน นง-8271 จํานวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 1,557.92    

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

24 ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน นจ-1153 จํานวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี 3,305.23    

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

25 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 26,000.00  

 ๐๑๒๑/๖๕๑/๔๓(หองรองฯ วิชัย)และ๐๑๒๑/๖๕๕/๔๓(หองรองฯรัตนา)

26 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 18,725.00  

 ๐๑๒๑/๖๙๗/๔๓(หองประชุมมวงระยา) และ๐๑๒๑/๕๕๐/๔๓ (กองคลัง)

27 จางซอมเครื่องฟอกอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. 11,770.00  

๐๑๒๙/๑๔๗/๔๐ (ฝายพัสดุ) และ ๐๑๒๙/๑๔๔/๔๐ (กองคลัง) เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน พฤษภาคม 2558 (ขอตกลงจาง)
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