
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 ซื้อกระดาษ ขนาด เอ 4 น้ําหนัก 80 แกรม 266,976 e-market 1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

จํานวน 3,6000 รีม    จํากัด /วงเงิน 266,976 บาท กระดาษบางปะอิน จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ /วงเงิน 266,976 บาท วงเงินงบประมาณ

   จํากัด /วงเงิน 307,080 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มิถุนายน 2558



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 12,415.00   

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 10,875.00   

3 ซื้อหมึกพิมพสําเนาสีดํา ยี่หอริโก HQ40 จํานวน 3 กลอง ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 1,348.20      

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 11,150.00   

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย 5,115.00      

6 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 9 รายการ ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 76,059.88   

7 ซื้อ อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบพกพา external haddisk 2TB ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 3,456.10      

จํานวน 1 เครื่อง

8 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร SAMSUNG MLT-D๒๐๕L  ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ จํากัด 80,250.00   

จํานวน ๓๐ กลอง 

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 4,607.00      

10 ซื้อหนังสือพิมพ จํานวน 30 รายการประจําเดือนกรกฎาคม2558 ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด 30,000.00   

11 ซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ ไอซี-แอร เอ็นจิเนียริ่ง 4,815.00      

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 (ขอตกลงซื้อ)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางซอมแซมประตู ชั้น ๒ และชั้น ๓ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต ๒ ตกลงราคา รานสยามพัฒนกิจ 5,350.00    

2 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน นง-5926 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด 4,511.12    

3 จางซอมเครื่องปรับอากาศ หองอธิบดีหมายเลขครุภัณฑ๐๑๒๑/๖๕๓/๔๓ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 14,980.00  

4 จางทําเอกสารประกอบการอบรม โครงการสรางนักบัญชีคุณภาพรุนใหม ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 1,715.00    

(Young & Smart Accountants) จํานวน  2 รายการ 

5 จางจัดเตรียมสถานที่จัดงานเสวนาและสรางการรับรูแนวทางการ ตกลงราคา บริษัท โอเอซิส มีเดีย จํากัด 94,695.00  

ดําเนินงานโครงการรานคาฉลาดซื้อประหยัดใช(Low Cost Store)

6 จางออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธบริการ e-Service ตกลงราคา บริษัท ดิสเพลย แฟคตอรี แอนด 10,000.00  

และบริการ e-Certificate สําหรับการจัดนิทรรศการ อิงค-เจ็ท เซ็นเตอร จํากัด

7 จางทําตรายาง จํานวน 86 อัน ตกลงราคา รานธรรมธร 11,360.00  

8 จางทําคูมือการประกอบธุรกิจเริ่มตนธุรกิจอยางมีทิศทาง ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร ไอเดีย อินโนเวชั่น 92,000.00  

จํานวน 1,000 เลม จํากัด

9 จางติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว หองถายเอกสาร ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 4,280.00    

ฝายบริหารพัสดุครุภัณฑ ชั้น 11

10 จางเหมาบริการปองกันเฝาระวังและแจงเตือนภัยคุกคาม Web Application ตกลงราคา บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด 95,000.00  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

11 จางลงประกาศสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร ตกลงราคา บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด 27,000.00  

เรื่อง จะขีดชื่อหางหุนสวนบริษัทออกจากทะเบียน 

12 จางออกแบบและจัดทําปายตราสัญลักษณ สําหรับรานคาสงคาปลีก ตกลงราคา บริษัทบางกอกเวิลด เอ็กซโป จํากัด 69,550.00  

ที่ผานการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

13 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร เสริมสรางองคความรู ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 8,500.00    

และพัฒนาศักยภาพสํานักงานบัญชีไทย จํานวน ๑๒๕ ชุด 

14 จางทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการวิเคราะหงบการเงิน ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 25,350.00  

สําหรับผูประกอบการ จํานวน ๖๕๐ ชุด 

15 จางซอมชุดเครื่องเสียงและจุดรับสัญญาณไมโครโฟน จํานวน 3 รายการ ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิรค จํากัด 25,145.00  

16 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กน-๑๖๗๕ ตกลงราคา บจ.โตโยตานนทบุรีผูจําหนายโตโยตา 5,476.26    

17 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 46,984.00  

ตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน ๕๖๐ ชุด 

18 จางทําเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 5,460.00    

วิชาชีพบัญชี จํานวน ๒๘ ชุด 

19 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมพลัง Network ตกลงราคา รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร 4,800.00    

ธุรกิจไทย กาวไกลสูสากล ณ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 300 ชุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 (ขอตกลงจาง)



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ

/ราคากลาง
วิธีจาง ผูเสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

20 จางลงประกาศสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร ตกลงราคา บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด 6,200.00    

เรื่อง จะขีดชื่อหางหุนสวนบริษัทออกจากทะเบียน

21 จางซอมกลองวงจรปด ตกลงราคา บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จํากัด 7,424.46    

22 จางทํามานมวน หองผูบริหาร ชั้น 17 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 25,410.57  

23 จางผลิตแผนพับ (Brochure) เพื่อใชในการประชาสัมพันธ การนําสง ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา 25,000.00  

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) จํานวน 15,000 แผน

24 จางซอมแซมระบบน้ําทิ้งอางลางจานกรมพัฒนาธุรกิจการคา เขต ๖ ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒนกอสราง จํากัด 7,597.00    

25 จางทําเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจาย ตกลงราคา รานดีกอปป แอนด แสตมป 1,893.00    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 50 เลม

26 จางทําสําเนาเอกสารประกอบโครงการฝกอบรมหลักสูตร ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ.เอ.2001 3,848.00    

แนวทางการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและการจัดทํารายละเอียด

การคํานวณราคากลาง จํานวน 100 ชุด 

27 จางสรางการรับรูการใชประโยชนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตกลงราคา บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด 70,000.00  

 (AEC) แกผูประกอบการไทย ผานสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 1 งาน (มหาชน)

28 จางพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ตกลงราคา บริษัท เอสพี สแควร โซลูชั่น จํากัด 20,000.00  

จํานวน 1 งาน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2558 ประจําเดือน มิถุนายน 2558 (ขอตกลงจาง)
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