
ล าดับ เรื่อง ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา หมายเหตุ

1 จ้างกจิกรรม จัดจ้างเอกชนด าเนนิการจัดงาน 2,475,978.93 e-bidding บริษทั เฟมัส อินฟนิอต้ี จ ากัด/วงเงิน บริษทั เฟมัส อินฟนิอต้ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

e-Commerce Day 2015 2,475,978.93 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างพมิพก์ระดาษโลโกก้รมพฒันาธุรกจิการค้า 601,875 e-bidding ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา/วงเงิน ส านกัพมิพค์ณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

จ านวน 2,500,000 แผ่น 601,875 ราชกจิจานเุบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน

บริษทั รุ่งศิลปก์ารพมิพ ์(1977) จ ากัด/วงเงิน วงเงินงบประมาณ

619,000 บาท

บริษทั สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พบัลิสซ่ิง/วงเงิน

659,847.60

3 จ้างที่ปรึกษาพฒันาการเชื่อมโยงเคร่ือข่าย 1,480,000 คัดเลือก บริษทั บสิิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลต้ิง จ ากัด/วงเงิน บริษทั บสิิเนส โค้ช แอนด์ คอน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

ธรุกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล 1,480,000 บาท ซัลต้ิง จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2558 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2558



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณและเคร่ืองส่งไมค์ลอยมือถือคู่ จ านวน 2 ชุด ตกลงราคา หจก.ทรีบิวด์ เอนเตอร์ไพรส 61,696.20   

2 ซ้ือและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 60,000.00   

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา 1,593.00      

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ รายการ ตกลงราคา บริษัท ฟาลโค โซลูชั่น จ ากัด 43,966.30   

5 ซ้ือ extetnal hard disks 1TB 1 เคร่ือง ตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด 2,343.30      

6 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2558  จ านวน 30 รายการ ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด 30,000.00   

          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2558 (ขอ้ตกลงซ้ือ)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จ้างจัดเตรียมสถานทีจ่ัดงานสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ค้าส่งค้าปลีก ตกลงราคา บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด 92,854.60    

และตลาด CLMV จ านวน 1 งาน

2 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ในวันที๑่๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 20,000.00    

เดินทางไป - กลับจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 คัน

3 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพือ่ใช้ในการ ตกลงราคา บริษัท พรทิพย์ แทรเวล จ ากัด 80,000.00    

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล

 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้

บริการโลจิสติกส์ จ านวน 4 คัน

4 จ้างย้ายชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน ๒ ชุด จากชั้น ๑๒ ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิร์ค จ ากัด 16,050.00    

ไปติดต้ังทีช่ั้น ๑๑ ห้องฝ่ายบริหารพัสดุครุภัณฑ์

5 จ้างติดต้ังม่านม้วน ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 72,000.00    

6 จ้างผลิตเอกสารแผ่นพับ e-Accountant จ านวน 5,000 ใบ ตกลงราคา บริษัท แฮปปีรู้ทีน จ ากัด 13,375.00    

7 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันที ่๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 16,000.00    

 เดินทาง จังหวัดสมุทรสงคราม 

8 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1152 ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี 3,972.91      

 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

9 จ้างแปลรายการในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์ ตกลงราคา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7,450.00      

และเง่ือนไขในการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี พ.ศ.๒๕๕๘ และ

รายการในหน้าหนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี เป็นภาษาอังกฤษ 

10 จ้างผลิตธงราวตราสัญลักษณ์ฉลาดซ้ือ ประหยัดใช้ ส าหรับร้านค้าส่ง ตกลงราคา บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด 94,020.90    

ค้าปลีกทีผ่่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น ๖ โซน A จ านวน ๒ เคร่ือง ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 41,730.00    

หมายเลขครุภัณฑ์๔๓-๐๕๒๖-๐๐๒๗ และ ๔๓-๐๕๒๖-๐๐๒๘

12 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เพือ่น โอ.เอ.2001 7,300.00      

นายทะเบียนระดับต้นรุ่นที ่๑ จ านวน ๕๐ ชุด

13 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-8271 จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี 2,475.98      

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

14 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1149 จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี 6,170.69      

 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

15 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๗๖ จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท พระนคร ยนตรการ จ ากัด 5,485.68      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

16 จ้างเหมาจัดหาห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที ่ ตกลงราคา บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด 60,000.00    

จ านวน ๒ ห้อง ๒ วัน ตามโครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพและ

สร้างเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ

17 จ้างจัดท าโล่ส านักงานบัญชีคุณภาพตามโครงการอบรมหลักสูตร ตกลงราคา บริษัท แฮปปีรู้ทีน จ ากัด 29,960.00    

พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวน 16 อัน

18 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตรใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการเงิน ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 3,200.00      

สร้างธุรกิจให้เติบโต จ านวน 100 ชุด

19 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม เร่ือง มาตรฐานการบัญชีกลุ่มสินทรัพย์ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 11,550.00    

ส าหรับ NPAEs จ านวน 350 ชุด

20 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-7230 จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท โตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 2,568.00      

จ ากัด

21 จ้างออกแบบงานตกแต่งส านักงาน จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 11,000.14    

22 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕-๐๕๒๖-๐๐๓๑ ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 12,840.00    

23 จ้างผลิตคู่มือการใช้งานระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ตกลงราคา บริษัท แฮปปีรู้ทีน จ ากัด 84,744.00    

 (DBD e-Filing)

24 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน จ านวน ๒๙ ตัว ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ 30,550.00    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

25 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 8,187.50      

(Young & Smart Accountants) จ านวน ๑๒๕ ชุด

26 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-๗๒๓๐ จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 11,200.00    

27

จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young
 & Smart Accountants) จ านวน 3 รายการ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 1,315.00      

28 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันที ่30 กค - 4 ส.ค. 58 ตกลงราคา นายวิษณุวัช  วีระเจริญ 16,800.00    

 เดินทาง จ.สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)


