
ล าดับ เรื่อง ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา หมายเหตุ

1 จัดจ้างตามโครงการพฒันาระบบเปรียบเทยีบปรับ 1,749,000    e-bidding 1.บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด/ บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

   วงเงิน 1,749,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าหนังสือรายงานประจ าปี 304,950       e-bidding 1.บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น จ ากัด/ บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ป ี2558    วงเงิน 304,950 บาท อินโนเวชั่น จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บริษทั อีลิท พบัลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด/ วงเงินงบประมาณ

   วงเงิน 375,500 บาท

3.บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชชิ่ง จ ากัด

   (มหาชน)/ วงเงิน 280,000 บาท

4.บริษทั สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด/

   วงเงิน 223,416 บาท

5.บริษทั เพชรเกษมพร้ินต้ิงกรุ๊ป จ ากัด/

   วงเงิน 187,500 บาท

3 จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังานและพื้นที่จัดเก็บ 190,000       e-bidding 1.บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ ก่อสร้าง จ ากัด/ บจ. บ.ีดี.ว.ีววิฒัน์ ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

แฟม้ทะเบยีนนิติบคุคล เอกสารจดทะเบยีน    วงเงิน 190,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี 2.บริษทั เกื้อพฒันา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด/ วงเงินงบประมาณ

ของส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าเขต 2    วงเงิน 186,180 บาท

3.บริษทั นิชยา จ ากัด/      

   วงเงิน 297,795.01 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2558 ประจ าเดือน กันยายน 2558



ล าดับ เรื่อง ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา หมายเหตุ

4 จ้างการพฒันาและปรับปรุงระบบการรับแจ้งและ 685,000       e-bidding 1.บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด/ บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

จัดเก็บข้อมูลผู้ท าบญัชี (e-Accountant)    วงเงิน 685,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บริษทั ไทยเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์ จ ากัด/ วงเงินงบประมาณ

   วงเงิน 700,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2558 ประจ าเดือน กันยายน 2558



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน ๗ เคร่ือง ตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด 11984.00

2 ซ้ือหลอดไฟ จ านวน 2 รายการ ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ 36000.00

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญกรุงเทพวิทยา 21051.00

4 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP Deskjet Ink ตกลงราคา บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1,579.32      

 Advantage 4515 2 รายการ

5 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม เอ 4 175 รีม ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 26 กรกฎาคม 16,852.50   

6 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ริโก้ Priport Dx 4545 จ านวน 10 กล่อง ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,494.00      

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญกรุงเทพวิทยา 3,380.00      

8 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น้ าหนัก ๘๐ แกรม ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 26 กรกฎาคม 94,160.00   

 จ านวน ๑,๐๐๐ รีม

9 สาย UTP แบบ CAT5E  จ านวน 1 รายการ ตกลงราคา บริษัท ฟาลโค โซลูชั่น จ ากัด 3,000.00      

10 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 4,990.00      

11 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 13 รายการ ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 69,092.04   

12 ซ้ืออุปกรณ์ภายในห้องน้ า จ านวน ๖ รายการ ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกิจ 34,817.80   

13 ซ้ือและติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมชั้น ๑๑ ตกลงราคา หจก.ทรีบิวด์ เอนเตอร์ไพรส 99,948.70   

14 ซ้ือเก้าอี้ จ านวน 25 ตัว ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ี วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 49,487.50   

15 ซ้ือและติดต้ังหลังคาไฟเบอร์กลาส ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ตกลงราคา ร้าน พ.ีเจ ไฟเบอร์ แคร่ีบอยพระนั่งเกล้า 57,780.00   

หมายเลขทะเบียนกย-๓๒๖๗ และ กย-๓๒๙๖

          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กันยายน 2558 (ขอ้ตกลงซ้ือ)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

16 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ รายการ ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 60,886.21   

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา 11,505.00   

18 ซ้ือตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 1 ตู้ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 4,815.00      

          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กันยายน 2558 (ขอ้ตกลงซ้ือ)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จ้างท าตรายาง จ านวน 64 อัน   (หลายส านัก) ตกลงราคา ร้านธรรมธร 5,700.00      

2 ซ่อมลิฟโดยสาร ยี่ห้อ ฮิตาชิ ของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 ตกลงราคา บริษัทสยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ จ ากัด 98,193.90    

3 ซ่อมลิฟโดยสาร ยี่ห้อ โคเน่ ของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) 90,950.00    

4 จ้างซ่อมห้องน้ า ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๓ จ านวน ๓ รายการ ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกิจ 9,951.00      

5 จ้างจัดท าป้ายส านักงาน จ านวน 1 ชุด ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกิจ 535.00         

6 จ้างเหมาเดินสายสัญญาณดาวเทียม โซน D ชั้น 11 จ านวน 1 ชุด ตกลงราคา บริษัท นุกิเน็ทเวิร์ค จ ากัด 3,424.00      

ของส านักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

7 จ้างเหมาเปล่ียนก็อกซิงค์อ่างล้างมือ จ านวน 1 ชุด ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกิจ 1,605.00      

ของกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

8 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๗ ทีน่ั่งหรือมากกว่า ตกลงราคา นายณพงศ์ พุทธรักษา 8,000.00      

เดินทางไป-กลับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจังหวัดนครราชสีมา ในวันที ่

12 กันยายน 2558

9 จ้างตรวจเช็ค/แก้ไข ซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียม ชั้น 14 ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 4,280.00      

หมายเลขครุภัณฑ์ 54-0713-0001

10 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1153 จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บจ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 3,513.88      

11 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน ๒ คันหมายเลขทะเบียน นง-๕๙๒๖และนง-๕๙๒๗ ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด 12,397.02    

12 จ้างเหมาซ่อมพืน้ชั้น ๔ จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 12,840.00    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กันยายน 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

13 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการสัมมนา เรียนรู้ร่วมกัน ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 10,500.00    

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จ านวน 350 ชุด

14 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๖๙ จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จ ากัด 2,760.60      

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒๑/๖๑๕/๔๓ ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 6,206.00      

 ของส านักงานเลขานุการกรม จ านวน 1 งาน

16 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-1147 จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บจ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 2,957.48      

17 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9345 จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บจ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 2,819.45      

18 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางไป - กลับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 17,800.00    

และจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที ่๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

19 จ้างซ่อมประตูทางเข้าชั้น ๑๗ ฝ่ังห้องอธิบดี 1 งาน ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 7,500.00      

20 จ้างเผยแพร่สร้างการรับรู้ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ตกลงราคา บจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (มหาชน) 26,750.00    

ผ่านส่ือนิตยสารรายสัปดาห์ 

21 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เร่ืองการใช้สิทธิประโยชน์ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 5,700.00      

ทางการค้าภายใต้ AEC&FTA จ านวน 120 ชุด

22 จ้างเหมาติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 11 ชุด ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดทรีบิว เอนเตอร์ไพร 84,000.00    

23 จ้างท าเอกสาราะททร่ เปิด AEC แหล่งท่องเทีย่วรุ่งเรือง ธุรกิจไทยรุ่งโรจน์ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 3,840.00      

จ านวน 80 ชุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กันยายน 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

24 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าส าหรับห้องประชุม จ านวน 4 รายการ ตกลงราคา บริษัท บางกอกซัพพลายส์เออร์ 49,434.00    

แอนด์ ซัน จ ากัด

25 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒๑/๔๗๘/๔๓ ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 6,955.00      

ของส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ 

26 จ้างท าตรายางจ านวน 17 อัน ตกลงราคา ร้าน ธรรมธร 2,570.00      

27 จ้างเหมาเอกชนจัดหาห้องประชุมพร้อมเคร่ือง LCD PROJECTOR สัมมนา ตกลงราคา บริษัท นครไทยวิศวกรรม จ ากัด 4,000.00      

เปิด AEC แหล่องท่องเทีย่วรุ่งเรือง ธุรกิจไทยรุ่งโรจน์ จ านวน 1 งาน  

28 จ้างพิมพ์บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายพระราชบัญญัติหลักประกัน ตกลงราคา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 3,274.20      

ทางธุรกิจ พ.ศ. ... จ านวน 1,800 ฉบับ ราชกิจจานุเบกษา

29 จ้างผลิตแผ่นพับการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ตกลงราคา บริษัท แฮปปีรู้ทีน จ ากัด 11,770.00    

30 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น ๑๓ โซน A ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 9,897.50      

หมายเลขครุภัณฑ์๐๑๒๑/๓๗๕/๔๓

31 จ้างท าตู้แฟ้ม จ านวน 1 ตู้ ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 19,000.00    

32 จ้างซ่อมแซม รางระบายน้ าชั้น ๖ จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด 10,539.50    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน กันยายน 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)


