
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้ออาหารวางและเครื่องดื่ม 1,050.00      1,050.00      เฉพาะเจาะจง นางพยุง  เกิดชม/เสนอราคา นางพยุง  เกิดชม/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.1/2561

จํานวน 30 ชุด 1,050 บาท 1,050 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ต.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

2 ซื้ออาหารกลางวัน อาหารวางและ 33,000.00    33,000.00    เฉพาะเจาะจง รานพรหมจําเนียร รานพรหมจําเนียร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.2/2561

เครื่องดื่มเพื่อใชในการจัดอบรมหลักสูตร /เสนอราคา 33,000 บาท /ราคาที่ซื้อ 33,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 2560

บัญชีชี้ชองรวย สวนกลาง ครั้งที่ 1 วงเงินงบประมาณ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จํานวน 1 งาน

3 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต ขนาด DIN 65 3,200.00      3,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดุสิตไทร เซ็นเตอร บริษัท ดุสิตไทร เซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.3/2561

รถยนตยี่หอเชฟโรเลต จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ต.ค. 2560

หมายเลขทะเบียน กย-3276 3,200 บาท 3,200 บาท วงเงินงบประมาณ

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ราคากลาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 2,547.00      2,547.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.1/2561

หลักสูตร "บัญช.ี..ชี้ชองรวย" สวนกลาง /เสนอราคา 2,547 บาท /ราคาที่จาง 2,547 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ต.ค. 2560

ครั้งที่ ๑ วงเงินงบประมาณ

2 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 1,836.12      1,836.12      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.2/2561

นจ-1580 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ต.ค. 2560

เสนอราคา 1,836.12 บาท ราคาที่จาง 1,836.12 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางพิมพหนังสือ พระราชบัญญัติการ 74,900.00    74,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป รูทีน จํากัด บริษัท แฮปป รูทีน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.3/2561

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว /เสนอราคา 74,900 บาท /ราคาที่จาง 74,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ต.ค. 2560

พ.ศ.2542 วงเงินงบประมาณ

4 จางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,999.75      2,999.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.4/2561

ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ต.ค. 2560

นจ-1150 นบ เสนอราคา 2,999.75 บาท ราคาที่จาง 2,999.75 บาท วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางบริการรักษาความสะอาดที่ทําการ 193,000 192,852 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.1/2561

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 แอนด เซอรวิสเซส จํากัด แอนด เซอรวิสเซส จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ต.ค. 2560

รวม 6 แหง ประจําปงบประมาณ /ราคาที่เสนอ 192,852 บาท /ราคาที่จาง 192,852 บาท วงเงินงบประมาณ

2561 (ระยะเวลา 2 เดือน)

2 บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 1,700,000 1,700,000 สอบราคา 1.บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.2/2561

Image Processing จํากัด/ราคาที่เสนอ จํากัด/ราคาที่จาง และเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด 24 ต.ค. 2560

1,679,900 บาท 1,679,900 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2.บริษัท บิซิเนส ออนไลน

จํากัด (มกหาชน)/ราคาที่เสนอ

1,690,600 บาท

3 จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 137,000.00 136,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.3/2561

(ระยะเวลา 2 เดือน) กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ต.ค. 2560

จํากัด /ราคาที่เสนอ จํากัด /ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

136,400 บาท 136,400 บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 จางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ 6,300,000 6,300,000 คัดเลือก 1.บริษัท เบย คอมพิวติ้ง จํากัด บริษัท โอเพน เทคโนโลยี่ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.4/2561

เครือขาย /ราคาที่เสนอ 6,297,000 จํากัด (มหาชน)/ราคาที่จาง และเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด 30 ต.ค. 2560

บาท 6,291,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2.บริษัท โอเพน เทคโนโลยี่

จํากัด (มหาชน)/ราคาที่เสนอ

6,291,000 บาท

5 จางบํารุงรักษาระบบงานการใหบริการ 17,405,900 17,405,900 คัดเลือก 1.บริษัท ไทยเทคโนโลยี่และ บริษัท ไทยเทคโนโลยี่และ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.5/2561

ปงบประมาณ 2561 คอมพิวเตอร จํากัด/ราคาที่เสนอ คอมพิวเตอร จํากัด/ราคาที่จาง และเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด 30 ต.ค. 2560

17,350,000 บาท 17,350,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ดาตาโกลบ จํากัด

/ราคาที่เสนอ 17,380,000

บาท

3.บริษัท สินอําพัน คอมพิวเตอร

จํากัด/ราคาที่เสนอ

17,400,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

6 จางที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนารูปแบบ 22,000,000 22,000,000 คัดเลือก 1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.1/2561

ธุรกิจเพื่อสรางโอกาสทางการคา โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 2560

ภายใตโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะ  ศศินทร  ศศินทร/ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

ผูประกอบการครบวงจร 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 21,500,000 บาท

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยสํานักงานศูนยวิจัยและ

ใหคําปรึกษา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

7 เชาเครื่องถายเอกสาร ขาว-ดํา 360,000 0.25/แผน เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.พ.ีเซลส แอนด บริษัท เอส.ดี.พ.ีเซลส แอนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.1/2561

จํานวน 49 เครื่อง เซอรวิส จํากัด/ราคาที่เสนอ เซอรวิส จํากัด/ราคาที่เชา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ต.ค. 2560

ประจําปงบประมาณ 2561 360,000 บาท 360,000 บาท วงเงินงบประมาณ

(ระยะเวลา 2 เดือน)

8 เชาเครื่องถายเอกสารสี 40,000             เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัดมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.2/2561

จํานวน 5 เครื่อง /ราคาที่เสนอ 40,000 บาท /ราคาที่เชา 40,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ต.ค. 2560

ประจําปงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ

(ระยะเวลา 2 เดือน)

9 เชาพื้นที่โกดังสําหรับเก็บเอกสาร 1,020,000        1,020,000    เฉพาะเจาะจง บริษัท ด็อกเตอรกรีน จํากัด 1.บริษัท ด็อกเตอรกรีน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.3/2561

ประจําปงบประมาณ 2561 /ราคาที่เสนอ 1,020,000 /ราคาที่เชา 1,020,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ต.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สัญญาเชา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง
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