
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อเครื่องพิมพ Dot matrix printer แบบแครสั้น 60,000.00    ตกลงราคา บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด/ บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.103/2560

จํานวน ๓ เครื่อง เสนอราคา 60,000.00 ราคาที่ซื้อ 60,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ส.ค. 2560

บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน ๑๒ ตัว 24,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.104/2560

จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ส.ค. 2560

24,000.00 บาท 24,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 1,423.10      ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส บริษัท เมโทรซิสเต็มส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.105/2560

คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)/ คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2560

เสนอราคา 1,423.10 บาท ราคาที่ซื้อ 1,423.10 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 6,790.00      ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.106/2560

กรุงเทพวิทยา/เสนอราคา กรุงเทพวิทยา/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2560

6,790.00 บาท 6,790.00 บาท วงเงินงบประมาณ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2560 (ขอตกลงซื้อ)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2560

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 8,700.00      ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.107/2560

(เครื่องคํานวณเลข 2 เครื่อง งปม.) 8,700.00 บาท 8,700.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2560

(เครื่องยิงบอรด 2 เครื่อง อาคารสถานที)่ วงเงินงบประมาณ

6 ซื้อแบตเตอรี่ 12 โวลท 75 แอมป NS100 2,700.00      ตกลงราคา รานซายางยนต/เสนอราคา รานซายางยนต/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.108/2560

2,700.00 บาท 2,700.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๕ รายการ 3,940.00      ตกลงราคา รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.109/2560

3,940.00 บาท 3,940.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ส.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

7 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา ๓๖๐๐๐ BTU 47,000.00    ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดกฤตเมธแอร หางหุนสวนจํากัดกฤตเมธแอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.110/2560

แบบแยกสวน ชนิดแขวน จํานวน ๑ เครื่อง 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ส.ค. 2560

47,000.00 บาท 47,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2560

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2560 (ขอตกลงซื้อ)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร 2 เครื่อง 90,522.00    ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ทรีบิวด หางหุนสวนจํากัด ทรีบิวด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.111/2560

เอนเตอรไพรส/เสนอราคา เอนเตอรไพรส/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2560

90,522.00 บาท 90,522.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซื้อซอฟแวร Antivirus สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 87,500.00    ตกลงราคา บริษัท สินอําพัน คอมพิวเตอร บริษัท สินอําพัน คอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.112/2560

จํานวน 50 ชุด จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ส.ค. 2560

87,500.00 บาท 87,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 2,540.00      ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.113/2560

กรุงเทพวิทยา/เสนอราคา กรุงเทพวิทยา/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ส.ค. 2560

2,540.00 บาท 2,540.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 25,300.00    ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒณบริการ บริษัท รุงโรฒณบริการ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.114/2560

จํานวน ๓๒ รายการ (2525) จํากัด/เสนอราคา (2525) จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ส.ค. 2560

25,300 บาท 25,300 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2560 (ขอตกลงซื้อ)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2560



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางทําตรายาง จํานวน 69 อัน 6,330.00    ตกลงราคา รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.211/2560

6,330.00 บาท 6,330.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

2 จางทํารูปเลมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 25,680.00  ตกลงราคา บริษัท แฮปป รูทีน จํากัด บริษัท แฮปป รูทีน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.212/2560

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี จํานวน ๑๖ เลม /เสนอราคา 25,680.00 /ราคาที่จาง 25,680.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ส.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนา 9,000.00    ตกลงราคา นายถาวร ศรีสันติชัย นายถาวร ศรีสันติชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.213/2560

เชิงปฏิบัติการ LSPs Networking Thailand ๔.๐ /เสนอราคา 9,000.00 /ราคาที่จาง 9,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ส.ค. 2560

และตรวจเยี่ยมธุรกิจตนแบบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บาท บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

4 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นจ - ๑๑54 8,542.35    ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.214/2560

ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2560

/เสนอราคา 8,542.35 บาท /ราคาที่จาง 8,542.35 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (ขอตกลงจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ จํานวน ๒ คัน 35,000.00  ตกลงราคา บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.215/2560

เพื่อใชในการอบนมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพและ จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2560

เชื่อมโยงเครือขายสํานักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดราชบุรี 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

6 จางทําเอกสารประกอบการสัมมนา โครงการอบรม 4,987.20    ตกลงราคา ราน ดีกอบปแอนดแสตมป ราน ดีกอบปแอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.216/2560

เชิงปฏิบัติการการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ /เสนอราคา 4,987.20 บาท /ราคาที่จาง 4,987.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2560

จํานวน 60 ชุด วงเงินงบประมาณ

7 จางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1 งาน 55,500.00  ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธแอร หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธแอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.217/2560

2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2560

55,500.00 บาท 55,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จางพิมพปกและใบคั่นเอกสารการประชุม 42,800.00  ตกลงราคา บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.218/2560

/เสนอราคา 42,800.00 บาท /ราคาที่จาง 42,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

ลําดับที่
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (ขอตกลงจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2560

งานที่จัดซื้อจัดจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จางเหมาเอกชนจัดหารถตูปรับอากาศสําหรับการจัดสัมมนา     5,600.00 ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.219/2560

หัวขอ เปดโลกการคาออนไลน สรางเว็บไซตใดโดดเดน /เสนอราคา 5,600.00 บาท /ราคาที่จาง 5,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ส.ค. 2560

ณ โรงแรมฟอรจูน ราชพฤกษ จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ

วันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

10 จางทําสําเนาเอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตร     9,656.00 ตกลงราคา ราน ดีกอบปแอนดแสตมป ราน ดีกอบปแอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.220/2560

พัฒนาศักยภาพสํานักงานบัญชีสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ /เสนอราคา 9,656.00 บาท /ราคาที่จาง 9,656.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ส.ค. 2560

จํานวน 200 ชุด วงเงินงบประมาณ

11 จางซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๖7   30,643.20 ตกลงราคา บริษัท มหานคร ออโตโมบิล บริษัท มหานคร ออโตโมบิล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.221/2560

จํากัด/เสนอราคา 30,643.20จํากัด/ราคาที่จาง 30,643.20 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ส.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

12 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ เพื่อใชในการจัดกิจกรรม     4,900.00 ตกลงราคา นายทวีศักดิ์  จันทรออน นายทวีศักดิ์  จันทรออน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.222/2560

สัมมนา เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจคาปลีกอยางมืออาชีพ /เสนอราคา 4,900.00 บาท /ราคาที่จาง 4,900.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ส.ค. 2560

ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 วงเงินงบประมาณ

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (ขอตกลงจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2560



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จางทําสําเนาเอกสารโครงการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติตาม     4,974.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ.เอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.223/2560

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ส.ค. 2560

พ.ศ.2560 ระเบียบ และกฎกระทรวงการคลัง 4,974.00 บาท 4,974.00 บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 110 ชุด

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

วันที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (ขอตกลงจาง)



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการตลาด 300,000 296,000 ตกลงราคา 1.บจ.แอทธอท ๑๖๘ บจ.แอทธอท ๑๖๘ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.48/2560

สินคา OTOP และสินคาชุมชน /ราคาที่เสนอ 285,000 บาท /ราคาที่จาง 285,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ส.ค. 2560

 โครงการเพิ่มมูลคาและพัฒนา วงเงินงบประมาณ

ศักยภาพดานการตลาด OTOP 

ไทยสูสากล ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

2 จางจัดนิทรรศการ สืบสานปณิธาน 480,000 480,000 ตกลงราคา 1.บจ.ผลึกแกว โปรโมชั่น บจ.ผลึกแกว โปรโมชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.49/2560

แมหลวงของปวงไทย แอนด ดีไซน แอนด ดีไซน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ส.ค. 2560

ประจําป 2560 /ราคาที่เสนอ 479,500 บาท /ราคาที่จาง 479,500 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางพิมพใบสําคัญแสดงการ 340,000.00 339,992.50 ตกลงราคา 1.บจ.โมเดอรน ฟลม เซ็นเตอร บจ.มาสเตอรฟอรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.50/2560

จดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท /ราคาที่เสนอ 331,475.30 อินดัสตรี้ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ส.ค. 2560

(พต.0401) จํานวน 1,000 เลม บาท /ราคาที่จาง 285,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.สินทวีการพิมพ

/ราคาที่เสนอ 295,000 บาท

3.บจ.มาสเตอร ฟอรม อินดัสตรี้

/ราคาที่เสนอ 285,000 บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 จางพิมพใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ 1,040,000 1,034,160 สอบราคา 1.บจ.ท็อปมัลติพริ้นทส บจ.ท็อปมัลติพริ้นทส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.51/2560

ตอเนื่อง จํานวน 2,000 กลอง /ราคาที่เสนอ 815,780 บาท /ราคาที่จาง 815,780 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ส.ค. 2560

2.บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร วงเงินงบประมาณ

/ราคาที่เสนอ 877,400 บาท

3.บจ.มาสเตอร ฟอรม อินดัสตรี้

/ราคาที่เสนอ 892,380 บาท

4.บจ.ยูนิเวอรแซล ฟอรมส

อินดัสตรี้/ราคาที่เสนอ

1,018,640 บาท

5.บจ.คอมพรินท ซัพพลาย

/ราคาที่เสนอ 

1,027,200 บาท

6.บจ.รอยัล เปเปอร ฟอรม

/ราคาที่เสนอ

1,034,000 บาท

7.บจ.ดาตาโปรดักส ทอปปง

ฟอรม/ราคาที่เสนอ

1,200,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ



เลขที่/วันที่ของสัญญา

5 จางเอกชนดําเนินการจัดกิจกรรม 300,000 329,336.67 ตกลงราคา 1.บจ.เบทเทอรเวอรค บจ.เบทเทอรเวอรค มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.52/2560

พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมไทย /ราคาที่เสนอ 300,000 บาท /ราคาที่จาง 300,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2560

(Social Enterprise) 2.บจ.จันทร 29/ราคาที่เสนอ วงเงินงบประมาณ

357,915 บาท

6 จางพิมพแบบบริการขอมูลธุรกิจ 280,000 277,500 ตกลงราคา 1.บจ.โมเดอรน ฟลม เซ็นเตอร บจ.สินทวีการพิมพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.53/2560

จํานวน 1,500,000 แผน /ราคาที่เสนอ 369,150 บาท /ราคาที่จาง 277,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ส.ค. 2560

2.บจ.ประชุมชาง วงเงินงบประมาณ

/ราคาที่เสนอ 292,110 บาท

3.บจ.มาสเตอรฟอรม อินดัสตรี้

/เสนอราคา 315,000 บาท

4.บจ.สินทวีการพิมพ

/เสนอราคา 277,500 บาท

ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

7 จางจัดทําหนังสือรายงานประจําป 450,000 450,000 ตกลงราคา 1.บจ.คัลเลอรไอเดีย บจ.คัลเลอรไอเดีย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.54/2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ป 2560 อินโนเวชั่น/ราคาที่เสนอ อินโนเวชั่น/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ส.ค. 2560

420,000 บาท 420,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.ไทยภูมิ พลับลิชชิ่ง

/ราคาที่เสนอ 449,550 บาท

3.บจ.ธนภัทร (2006) พริ้นติ้ง

/ราคาที่เสนอ 458,450 บาท

8 จางปรับปรุงสถานที่ทํางานของ 955,000 952,000 พิเศษ 1.บจ.บี.ดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง บจ.บี.ดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.55/2560

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 5 /ราคาที่เสนอ 945,000 บาท /ราคาที่จาง 945,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ส.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปงานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการตลาด 3,780,000 3,780,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.13/2560

ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย ป 2560 /เสนอราคา 3,770,000 /ราคาที่จาง 3,770,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ส.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับที่



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 200,000 200,000 ตกลงราคา 1.บจ.ลีกา บิสสิเนส บจ.ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.5/2560

จํานวน 3 รายการ /ราคาที่เสนอ 117,670 บาท /ราคาที่ซื้อ 114,918 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ส.ค. 2560

2.บจ.โฟนิกซ บาท วงเงินงบประมาณ

/ราคาที่เสนอ 73,455.50

บาท (เสนอราคา 2 รายการ)

3.บจ.ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร

/ราคาที่ซื้อ 114,918 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (สัญญาซื้อขาย)

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
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