
ล าดับ เรื่อง ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา หมายเหตุ

1 จ้างท าแฟม้ทะเบยีน ธรุกิจ 35,000 แฟม้ 1,179,500 e-bidding 1.บริษทั สินทวกีารพมิพ ์จ ากัด/ บริษทั สินทวกีารพมิพ ์จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

วงเงิน 1,179,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บริษทั ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด/ วงเงินงบประมาณ

วงเงิน 1,254,575 บาท

3.บริษทั คอมม่า ดีไซด์แอนด์พร้ินท ์จ ากัด/

วงเงิน 1,347,500 บาท

4.บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด/

วงเงิน 1,925,000 บาท

2 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 158,400 วธิพีเิศษ 1.บริษทั พรทพิย์ แทรเวล จ ากัด/ บริษทั พรทพิย์ แทรเวล จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ DBD Get วงเงิน 158,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

Together 2015 : สร้างทมีคุณค่า มุ่งพฒันา 2.บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด/ วงเงินงบประมาณ

องค์กร วงเงิน 176,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2558 ประจ าเดือน สิงหาคม 2558



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 62,926.70   

2 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง ตกลงราคา บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จ ากัด 63,000.00   

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญกรุงเทพวิทยา 16,119.00   

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ 4,150.00      

5 ซ้ือแผงกั้นจราจรมีลูกล้อ พร้อมป้ายห้ามจอด จ านวน 1 แผง ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกิจ 4,601.00      

6 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 85,594.65   

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๖ รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญกรุงเทพวิทยา 5,644.75      

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๖ รายการ ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ 4,880.00      

9 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง ตกลงราคา หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 4,815.00      

10 ซ้ือหนังสือพิมพ์ จ านวน 30 รายการ ประจ าเดือนกันยายน 2558 ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2525) จ ากัด 30,000.00   

11 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์แบบธรรมดา จ านวน ๓๐ เคร่ือง ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิร์ค จ ากัด 25,680.00   

          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน สิงหาคม 2558 (ขอ้ตกลงซ้ือ)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จ้างตรวจเช็คระบบเสียง-ระบบภาพ ห้องศูนย์ฝึกอบรม ชั้น ๖ ตกลงราคา หจก.ทรีบิวด์ เอนเตอร์ไพรส 5,885.00      

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๐๘/๑๑๓/๔๓ และ ๐๓๐๒/๑๓๑/๕๓

2 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเดินทางจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ตกลงราคา นายสมพงษ์ ดีทะณีย์ 5,000.00      

และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที ่25 - 26 สิงหาคม 2558

3 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการสัมมนากฎหมายหลักประกัน ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 8,715.00      

ทางธุรกิจใหม่ เพือ่ผู้ประกอบการและเศษรฐกิจไทย จ านวน 210 ชุด

4 จ้างเหมาขนย้ายงบการเงินและส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ประจ าปี ๒๕๕๘ ตกลงราคา นางสาวพัชรา สันธิโยธิน 30,000.00    

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒๑/๕๓๓/๔๓ ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 5,350.00      

ห้องฝ่ายบริหารพัสดุครุภัณฑ์ 

6 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันที ่๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา นายชยพล  อิ่นค า 5,000.00      

เดินทางจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คัน

7 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพือ่ใช้ในการสัมมนาเชิง- ตกลงราคา บริษัท กุลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 22,000.00    

ปฏิบัติการ ระบบมาตรฐานส าคัญอย่างไร ในยุคการค้าเสรี

เดินทางวันที ่๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

8 จ้างซ่อมเคร่ืองส่งสัญญาณภาพ และเสียง จ านวน ๒ เคร่ือง ตกลงราคา หจก.ทรีบิวด์ เอนเตอร์ไพรส 21,935.00    

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๐๘/๑๑๓/๔๓ และ ๐๓๐๒/๑๓๑/๕๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน สิงหาคม 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

9 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า- ตกลงราคา นายสมศักด์ิ ดีไสว 18,000.00    

กาญจนบุรี-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

และวันที ่๑ กันยายน ๒๕๕๘

10 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนา ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 4,680.00      

ผู้ประกอบการเข้าสู่ Thai Commerce Store จ านวน 120 ชุด

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น ๖ ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 89,880.00    

จ านวน ๑๓ เคร่ือง 

12 จ้างเหมาเดินสายสัญญาณเสียงประกาศตามสายร้อยท่ออ่อนเหล็ก ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 3,745.00      

พร้อมล าโพง 

13 จ้างซ่อมล าโพงและปุม่ปรับระดับเสียงประกาศตามสาย ชั้น 10 ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 1,605.00      

14 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 7,670.00      

วิชาชีพบัญชี จ านวน ๒๖ ชุด

15 จ้างท าหนังสือคัมภีร์นักบัญชีมืออาชีพ จ านวน 1,300 เล่ม ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น จ ากัด 90,971.40    

16 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 9,600.00      

 (Young & Smart Accountants) จ านวน ๑๖๐ ชุด 

17 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1157 ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย 2,957.48      

โตโยต้า จ ากัด

18 จ้างเปล่ียนผ้าม่านห้องท างาน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ 4,950.00      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน สิงหาคม 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)


