
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างออกแบบและผลิตส่ือ 170,000 168,525 ตกลงราคา 1.บจ.อินฟนิิต้ี มีเดีย บจ.เอชอาร์เอ็ม เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.45/2560

ประชาสัมพนัธเ์คล่ือนที่ (Mobile (ประเทศไทย)/ราคาที่เสนอ /ราคาที่จ้าง 160,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.ค. 2560

Unit) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 167,776 บาท วงเงินงบประมาณ

การจดทะเบยีนนิติบคุคลทาง 1.บจ.เอชอาร์เอ็ม เซ็นเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) /ราคาที่เสนอ 160,500 บาท

2 จ้างด าเนินกิจกรรมพฒันาและสร้าง 4,000,000 3,966,660 พเิศษ 1.บจ.เฟมัส อินฟนิิต้ี/ราคาที่ บจ.เฟมัส อินฟนิิต้ี/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.46/2560

โอกาสทางการตลาดธรุกิจสปาและ เสนอ 3,438,985 บาท 3,438,985 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ค. 2560

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 2.แดสส์ไร้ท ์ครีเอทฟี/ราคาที่ วงเงินงบประมาณ

เสนอ 3,766,629 บาท

3.บจ.ผลึกแก้ว โปรโมชั่น/ราคา

ที่เสนอ 3,847,000 บาท

4.บจ.โมด อิมเมจ/ราคาที่เสนอ

3,950,000 บาท

วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างโครงการพฒันาระบบรหสัรายการ 16,000,000 16,000,000 e-bidding 1.บจ.กนกสิน เอ็กซปอร์ต บจ.แอคเซลเล้นซ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.47/2560

ทางบญัชี (Taxonomy) อิมปอร์ต/ราคาที่เสนอ (ประเทศไทย)/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ก.ค. 2560

15,870,000 บาท 15,500,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.แอคเซลเลนซ์

(ประเทศไทย)/ราคาที่เสนอ

15,500,000 บาท

3.บจ.ดาต้าโกลบ/ราคาที่เสนอ

15,720,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษาด าเนินโครงการ 15,712,900 15,712,900 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยรังสิต บจ.เอ็กเซลเลนท ์บสิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.11/2560

เสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย 2.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ แมเนจเม้นท/์ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.ค. 2560

ปงีบประมาณ 2560 3.บจ.เอ็กเซลเลนท ์บสิเนส 15,680,000 บาท วงเงินงบประมาณ

แมเนจเม้นท์

2 จ้างที่ปรึกษาโครงการพฒันาต้นแบบ 10,568,400 10,568,400 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.12/2560

ร้านค้าผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น พระจอมเกล้าธนบรีุ พระจอมเกล้าธนบรีุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ค. 2560

ปงีบประมาณ 2560 2.บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลต้ิง /ราคาที่จ้าง 10,568,400 วงเงินงบประมาณ

3.บจ.เอ ซี ท ีอินเทลลิเจนท์ บาท

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,744.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย/์ ร้านเจริญพาณิชย/์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.99/2560

เสนอราคา 3,744.00 บาท ราคาที่ซ้ือ 3,744.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ก.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 6,665.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.100/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ก.ค. 2560

6,665.00 บาท 6,665.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 552.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.101/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ก.ค. 2560

552.00 บาท 552.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 25,700.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.102/2560

จ านวน ๓๒ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ก.ค. 2560

25,700 บาท 25,700 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ส านักงาน 13 ตัว จ านวน 1 งาน 11,395.50  ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา ร้านสยามพฒันกิจ/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.194/2560

11,395.50 บาท 11,395.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ก.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า 59,100.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.195/2560

จ านวน ๘ เคร่ือง 2555/เสนอราคา 59,100 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.ค. 2560

บาท 59,100 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการ 17,500.00  ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.196/2560

อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การสร้างและพฒันาทมีงาน จ ากัด/เสนอราคา 17,500 จ ากัด/ราคาที่จ้าง 17,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ก.ค. 2560

สู่ความส าเร็จ ระหวา่งวนัที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ณ จังหวดัราชบรีุ 1 คัน

4 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อเดินทางไปจัดอบรม 36,000.00  ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.197/2560

เชิงปฏบิติัการ ระหวา่งวนัที่ ๑๔- ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ /เสนอราคา 36,000 บาท /ราคาที่จ้าง 36,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.ค. 2560

ณ จังหวดัสระบรีุ จ านวน ๒ วนั วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าตรายาง จ านวน ๒๕ อัน 2,120.00    ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.198/2560

2,120 บาท 2,120 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างท าส าเนาเอกสารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1,941.80    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน.โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน.โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.199/2560

การเตรียมความพร้อมสู่การปฏบิติัตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือ 2001/เสนอราคา 1,941.80 2001/ราคาที่จ้าง 1,941.80 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.ค. 2560

จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ. 2560 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอกาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 17,000.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.200/2560

0121/801/43 2555/เสนอราคา 17,000 2555/ราคาที่จ้าง 17,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างพมิพว์ฒิุบตัรและปกวฒิุบตัรส าหรับกิจกรรมสัมมนา 3,424.00    ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.201/2560

เชิงปฏบิติัการ การบริหารจัดการธรุกิจการค้าปลีกเพื่อ /เสนอราคา 3,724.00 /ราคาที่จ้าง 3,424.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.ค. 2560

ผู้ประกอบการ "Executive Retail Business บาท บาท วงเงินงบประมาณ

Management Program (RMP)" ปงีบประมาณ 2560

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างเหมาสถานที่จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร   33,000.00 ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)/ บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)/ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.202/2560

ยกระดับธรุกิจ e-Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เสนอราคา 33,000.00 บาท ราคาที่จ้าง 33,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.ค. 2560

 ในพื้นที่ส่วนกลาง วงเงินงบประมาณ

10 จ้างพมิพเ์กียรติบตัรส าหรับกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ     7,062.00 ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.203/2560

คัดสรร OTOP Select ๒๐๑๗ โครงการเพิ่มมูลค่าและ /เสนอราคา 7,062.00 บาท /ราคาที่จ้าง 7,062.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2560

พฒันาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล วงเงินงบประมาณ

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๑๓๒ ชุด

11 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน     1,532.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน.โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน.โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.204/2560

จ านวน 50 ชุด 2001/เสนอราคา 1,532,00 2001/ราคาที่จ้าง 1,532.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างท าส าเนาเอกสารและประกาศนียบตัรโครงการบรูณาการ   33,030.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน.โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน.โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.205/2560

จัดฝึกอบรม หลักสูตร นายทะเบยีนระดับต้น รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐ 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2560

จ านวน ๑๐๐ ชุด 33,030.00 บาท 33,030.00 บาท วงเงินงบประมาณ

13 จ้างผลิตกระดาษหวัจดหมายข่าวกรมพฒันาธรุกิจการค้า   14,445.00 ตกลงราคา บจก.วงศ์สวา่งพบัลิชชิ่ง แอนด์ บจก.วงศ์สวา่งพบัลิชชิ่ง แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.206/2560

จ านวน ๑๕,๐๐๐ แผ่น พร้ินต้ิง /เสนอราคา พร้ินต้ิง /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2560

14,445.00 บาท 14,445.00 บาท วงเงินงบประมาณ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)



เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นจ - ๑๑53     2,999.75 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.207/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2560

เสนอราคา 2,999.75 บาท ราคาที่จ้าง 2,999.75 บาท วงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ใน   40,000.00 ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.208/2560

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร กุญแจสู่ความส าเร็จ จ ากัด/เสนอราคา 40,000.00จ ากัด/เสนอราคา 40,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2560

ของการส่ือสารในงานบริการยุค ๔.๐ ระหวา่งวนัที่ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖

16 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ     2,300.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.209/2560

2555/เสนอราคา 2,300.00 2555/เสนอราคา 2,300.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ก.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่   8  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)


