
ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 99,510          

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ 40,280          

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา 14,527          

4 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕/๑๕ ยี่ห้อบริดจสโตน ๖๒๗ ตกลงราคา บริษัท ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 11,200          

ส าหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-๙๓๔๕

5 ซ้ือกระดาษไขแม่พิมพ์ ยี่ห้อริโก้ จ านวน ๔ ม้วน ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 9,416            

6 ซ้ือหลอดไฟ จ านวน ๒ รายการ ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ 6,200            

7 ซ้ือกระดาษปร้ินโปสเตอร์ HP Q๑๔๑๒A จ านวน ๑๒ ห่อ ตกลงราคา บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 8,217.60        

8 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ Samsung ML-๓๗๑๐ND ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด 9,309            

9 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ SAMSUNG ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 35,417          

รุ่น MultiXpress C๙๒๐๑ จ านวน ๔ รายการ จ ากัด (มหาชน)

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒๑ รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา 14,556          

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒๑ รายการ ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ 40,591.70      

12 ซ้ือใบมีดเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ ยี่ห้อ Roland รุ่น ZEC-U๕๐๒๕ ตกลงราคา บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 12,840          

จ านวน ๒ กล่อง 

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๘ รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา 13,309          

14 ซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน ๒ เคร่ือง ตกลงราคา บริษัท นุกิ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 6,579.99        

          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน พฤศจิกายน (ขอ้ตกลงซ้ือ)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง
งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

15 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๑๐ รายการ ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกิจ 96,000          

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ 4,600            

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนสามัญ กรุงเทพวิทยา 53,430.50      

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ ตกลงราคา บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,940.98        

19 ซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ (2555) จ ากัด 27,000          

          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน พฤศจิกายน (ขอ้ตกลงซ้ือ)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-8271 จ านวน 1 งาน ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี 1,364.25      

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

2 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพือ่ศึกษาดูงาน เดินทางไป-กลับ ตกลงราคา บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด 14,000         

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิง้ คอมเพล็กซ์ ในวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 และวันที ่๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คัน

3 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์แบบ Dot Matrix Epson LQ-218oi ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด 3,657.26      

 หมายเลขครุภัณฑ์ 0178/793/50 จ านวน 1 เคร่ือง

4 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางไป-กลับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 18,000         

จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที ่๒๘-๒๙พฤศจิกายน ๒๕๕๘

5 จ้างท าตรายาง จ านวน ๔๘ อัน ตกลงราคา ร้านธรรมธร 5,440           

6 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม เร่ือง ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 56,245         

จ านวน ๗๒๐ ชุด 

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 35,400         

0121/751/43, 0121/758/43,0121/285/40 และ 0121/759/43

8 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางไป-กลับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 18,000         

จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที ่๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)
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9 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าส านักงาน ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 12,180         

บัญชีคุณภาพ คร้ังที ่๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๑๔๐ ชุด 

10 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ตกลงราคา บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 75,000         

หลักประกันทางธุรกิจ ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์รายสัปดาห์ จ านวน ๑ งาน จ ากัด (มหาชน)

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ DCR 0121/532/43 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 3,700           

จ านวน 1 เคร่ือง

12 จ้างท าแฟ้มใส่เอกสารสัมมนา จ านวน ๑,๕๐๐ แฟ้ม ตกลงราคา บริษัท แฮปปีรู้ทีน จ ากัด 32,100         

13 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมเป็น ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 8,550           

Logistics Hub แห่งอาเซียน จ านวน ๑๕๐ ชุด

14 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 18,900         

ด้วยนวัตกรรม กิจกรรมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสร้าง

นักการค้ามืออาชีพ จ านวน 200 ชุด

15 จ้างออกแบบหนังสือรับรองคุณภาพส านักงานบัญชีและใบประกาศ ตกลงราคา บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวชั่น จ ากัด 6,420           

เกียรติคุณวิทยากรของส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวน ๓ แบบ

16 จ้างออกแบบและผลิตสต๊ิกเกอร์ โลโก้ MOC Biz Club จ านวน ๑ งาน ตกลงราคา บริษัท แฮปปีรู้ทีน จ ากัด 9,095           

17 จ้างท าป้ายกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จ านวน 1 งาน ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกิจ 963              

18 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการปฏิบัติการ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เพือ่น โอ.เอ.2001 1,950           

เร่ืองเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านกฎหมาย จ านวน 39 ชุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจ้าง ผู้เสนอราคา  ราคา (บาท) หมายเหตุ

19 จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐๐ อัน ตกลงราคา ร้านธรรมธร 12,110         

20 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ เคร่ือง ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 13,000         

กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๑๒๑/๔๓๕/๔๓ 

และกองธรรมาภิบาลธุรกิจ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒๑/๔๕๕/๔๓ 

21 จ้างซองจดหมายเจาะหน้าต่าง จ านวน ๓๕,๐๐๐ ซอง ตกลงราคา บริษัท แอล.ซี.เพรส จ ากัด 78,645         

22 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม เร่ือง ผู้ท าบัญชีปฎิบัติให้ถูกต้อง ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 15,400         

ตามกฎหมาย คร้ังที ่๓/๒๕๕๙ และ คร้ังที ่๔/๒๕๕๙

23 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย-3267 ตกลงราคา บริษัท มหานคร ออโตโมบิล จ ากัด 2,140           

24 จ้างจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อาร์ทกลาส ดอท เน็ต 33,300         

 โครงการจัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ 

โดยวิธีตกลงราคา

25 จ้างท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 3,000           

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

จ านวน 750 ชุด 

26 จ้างเหมาจัดหาสถานทีพ่ร้อมอุปกรณ์ส าหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตกลงราคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 53,100         

พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ e-Commerce (ส่วนภูมิภาค) 

จังหวัดเชียงใหม่ วันที ่๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)
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27 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันที ่๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ตกลงราคา นายบุญชัย พาหะนิชย์ 8,000           

๒๕๕๘ เดินทางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดมหาสารคาม 

จ านวน ๑ คัน

28 จ้างท าส่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการจัดพิธีมอบรางวัล ตกลงราคา บริษัท วันฟอร์ออล จ ากัด 78,000         

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘

29 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพือ่ใช้ศึกษาดูงาน ธุรกิจบริการไทย ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 18,000         

สู่ความเป็นเลิศ พร้อมเปิด AEC ณ จังหวัดสมุทรปราการ

 ในวันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

30 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพือ่ศึกษาดูงาน อบรมเชิงปกิบัติการ ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด 7,000           

ปัน้สมาคมการค้ามือใหม่ ระดังผู้บริหาร รุ่นที ่๑ ณ สมาคมธุรกิจ

บ้านจัดสรร กรุงเทพมหานคร วันที ่๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

31 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร ธุรกิจบริการไทย ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร 14,600         

สู่ความเป็นเลิศ พร้อมเปิด AEC จ านวน ๒๐๐ ชุด

32 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๑ งาน ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 28,200         

33 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ DCR ๐๑๒๑/๕๖๙/๔๓ ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 6,500           

จ านวน 1 งาน

34 จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๑๖ อัน ตกลงราคา ร้านธรรมธร 14,320         

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2558 (ขอ้ตกลงจ้าง)


