
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อกรอบใสหนังสือรับรองคุณภาพ 4,400.00      4,400.00      เฉพาะเจาะจง รานกรอบรูปไตตง รานกรอบรูปไตตง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.16/2561

สํานักงานบัญชี จํานวน 40 อัน ทานสัมฤทธิ/์เสนอราคา ทานสัมฤทธิ/์ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ม.ค. 2561

4,400.00 บาท 4,400.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 4,050.00      4,050.00      เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.17/2561

4,050.00 บาท 4,050.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ม.ค. 2561

วงเงินงบประมาณ

3 ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา 5,700.00      5,700.00      เฉพาะเจาะจง สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.18/2561

ราชกิจจานุเบกษา/เสนอราคา ราชกิจจานุเบกษา/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ม.ค. 2561

5,700.00 บาท 5,700.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ราคากลาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางเหมาจัดหาสถานที่เพื่อจัดสัมมนา 16,000.00    16,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.56/2561

เชิงปฏิบัติการ SMEs Networking /เสนอราคา 16,000.00 /ราคาที่จาง 16,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ม.ค. 2561

Via Application ณ จังหวัดชลบุรี บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 6,153.40      6,153.40      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.57/2561

สัมมนา บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชี /เสนอราคา 6,153.40 /ราคาที่จาง 6,153.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ม.ค. 2561

คุณภาพ ณ จังหวัดเพชรบุรี บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 110 ชุด

3 จางออกแบบและผลิต Roll up การ 6,955.00      6,955.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชอารเอ็ม เซ็นเตอร บริษัท เอชอารเอ็ม เซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.58/2561

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และตอตาน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ม.ค. 2561

การทุจริตคอรรัปชั่น จํานวน 2 อัน 6,955.00 บาท 6,955.00 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จางซอมรถยนตราชการ ยี่หอโตโยตา 12,026.27    12,026.27    เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.59/2561

หมายเลขทะเบียน นง-9346 ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ม.ค. 2561

เสนอราคา 12,026.27 ราคาที่จาง 12,026.27 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

5 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 8,235.00      8,235.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน หางหุนสวนจํากัด เพื่อน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.60/2561

สัมมนา เรื่อง กฏหมายหลักประกัน โอ.เอ. 2001/เสนอราคา โอ.เอ. 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ม.ค. 2561

ทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสําคัญ 8,235.00 บาท 8,235.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ในการเขาถึงแหลงทุน ครั้งที่ 2

จํานวน 250 เลม

6 จางซอมแซมกอกน้ําซิงคลางจาน 4,119.50      4,119.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.61/2561

และวาลวน้ําใตซิงคลางจาน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ม.ค. 2561

จํานวน 1 งาน 4,119.5 บาท 4,119.5 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

7 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 4,600.00      4,600.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย คูวัฒนสุชาติ นายสมชาย คูวัฒนสุชาติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.62/2561

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SMEs /เสนอราคา 4,600.00 /ราคาที่จาง 4,600.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2561

Networking Via Application" บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ณ จังหวัดขอนแกน ระหวาง

วันที่ 14 - 15 มกราคม 2561

8 จางเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พรอม 57,780.00    57,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะคอนเน็คชั่น บริษัท เดอะคอนเน็คชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.63/2561

อุปกรณสําหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ เอดูคูซีน จํากัด/เสนอราคา เอดูคูซีน จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2561

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 57,780.00 บาท 57,780.00 บาท วงเงินงบประมาณ

e-Commerce

9 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดอบรม 4,226.40      4,226.40      เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนดแสตมป รานดีกอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.64/2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจด /เสนอราคา 4,226.40 /ราคาที่จาง 4,226.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ม.ค. 2561

ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ บาท บาท

จํานวน 120 ชุด วงเงินงบประมาณ

10 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 7,723.20      7,723.20      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.65/2561

หลักสูตร บัญชีชี้ชองรวย สวนกลาง /เสนอราคา 7,723.20 /ราคาที่จาง 7,723.20 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ม.ค. 2561

ครั้งที่ ๓ จํานวน ๒๔๐ ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

11 จางทําตรายาง จํานวน 31 อัน 3,530.00      3,530.00      เฉพาะเจาะจง รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.66/2561

3,530.00 บาท 3,530.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ม.ค. 2561

วงเงินงบประมาณ

12 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดสัมมนา 5,886.20      5,886.20      เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนดแสตมป รานดีกอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.67/2561

โครงการ สัมมนา SMEs ไทย เขาถึง /เสนอราคา 5,886.20 /ราคาที่จาง 5,886.20 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ม.ค. 2561

แหลงทุนดวยกฎหมายหลักประกัน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทางธุรกิจ จํานวน 190 ชุด

13 จางทําสําเนาเอกสาร โครงการอบรม 1,477.74      1,477.74      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน หางหุนสวนจํากัด เพื่อน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.68/2561

หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ โอ.เอ. 2001/เสนอราคา โอ.เอ. 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2561

ประจําปงบประมาณ 2561 1,477.74 บาท 1,477.74 บาท วงเงินงบประมาณ

14 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 36,000.00    36,000.00    เฉพาะเจาะจง นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.69/2561

เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ /เสนอราคา 36,000.00 /ราคาที่จาง 36,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2561

สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ศรีษะเกษ สุรินทร และบุรีรัมย 

ระหวางวันที่ 22 มกราคม -

2 กุมภาพันธ 2561

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

15 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธ หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.70/2561

จํานวน 3 เครื่อง แอร 2555/เสนอราคา แอร 2555/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ม.ค. 2561

11,000.00 บาท 11,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

16 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 4,600.00      4,600.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย คูวัฒนสุชาติ นายสมชาย คูวัฒนสุชาติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.71/2561

จัดอบรม จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ /เสนอราคา 4,600.00 /ราคาที่จาง 4,600.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ม.ค. 2561

25-26 มกราคม 2561 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 1 คัน

17 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 4,941.00      4,941.00      เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.72/2561

สัมมนา เรื่อง กฏหมายหลักประกันทาง /เสนอราคา 4,941.00 /ราคาที่จาง 4,941.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ม.ค. 2561

ธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสําคัญ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ในการเขาถึงแหลงทุน ครั้งที่ 3

จํานวน 150 เลม

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางโครงการจัดกิจกรรมสรางความ 500,000 499,904 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โอเอซิส มีเดีย จํากัด บริษัท โอเอซิส มีเดีย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.23/2561

ตระหนักรูใหธุรกิจไทยใสใจหลัก /เสนอราคา 499,904 บาท /ราคาที่จาง 499,904 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ม.ค. 2561

ธรรมาภิบาล สรางธุรกิจสีขาว วงเงินงบประมาณ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเติบโต

2 จางดําเนินกิจกรรมสรางโอกาสทาง 4,000,000 3,995,000 e-bidding 1.บริษัท ผลึกแกว โปรโมชั่น บริษัท ผลึกแกว โปรโมชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.24/2561

การตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใต แอนด ดีไซน จํากัด/เสนอราคา แอนด ดีไซน จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการ 3,515,600 บาท 3,515,600 บาท วงเงินงบประมาณ

ที่มีมูลคาสูง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 2.บริษัท เฟมัส อินฟนิตี้ จํากัด

/เสนอราคา 3,521,168 บาท

3.บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ

จํากัด/เสนอราคา

3,500,000 บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

3 จางดําเนินกิจกรรมสรางโอกาสทาง 17,800,000 17,764,700 e-bidding 1.บริษัท จันทร 29 จํากัด บริษัท จันทร 29 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.25/2561

การตลาดธุรกิจแฟรนไชสในประเทศ /เสนอราคา 16,529,000 /ราคาที่จาง 16,529,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2561

ภายใตโครงการยกระดับธุรกิจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

แฟรนไชสสูตลาดโลก ปงบประมาณ 2.บริษัท เฟมัส อินฟนิตี้ จํากัด

2561 /เสนอราคา 16,275,858

บาท

4 จางเอกชนดําเนินการจัดกิจกรรม 300,000           300,000         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ปฏิวัติ ฟลม จํากัด บริษัท ปฏิวัติ ฟลม จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.26/2561

ทดสอบตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม /เสนอราคา 300,000 บาท /ราคาที่จาง 300,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2561

Social Gift Fair วงเงินงบประมาณ

5 จางซอมแซมผนัง พื้นระเบียงและ 280,000           277,772         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท 9 ออกัส (1979) บริษัท 9 ออกัส (1979) มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.27/2561

ขอบกระจกที่น้ํารั่วซึม สํานักงาน คอรปอเรชั่น จํากัด/เสนอราคา คอรปอเรชั่น จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2561

พัฒนาธุรกิจการคาเขต 3 277,772 บาท 277,772 บาท วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

6 จางโครงการพัฒนาและปรับปรุง 12,000,000 12,000,000 e-bidding 1.บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.28/2561

ระบบรับงบการเงินผานทาง (มหาชน)/เสนอราคา (มหาชน)/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2560

อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) 11,950,000 บาท 11,950,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น

จํากัด/เสนอราคา

11,980,000 บาท

7 จางเอกชนดําเนินกิจกรรม พัฒนา 500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พลูเริล ดีไซน จํากัด บริษัท พลูเริล ดีไซน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.29/2561

ศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑชุมชน /ราคาที่เสนอ 498,000 บาท /ราคาที่จาง 498,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2561

กลุมผลิตภัณฑเปลญวน วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

8 จางที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจใหบริการ 9,400,000 9,400,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.3/2561

โลจิสติกสสูมาตรฐาน ISO 9001 โดยสํานักงานวิจัยและให โดยสํานักงานวิจัยและให เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ม.ค. 2561

ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย วงเงินงบประมาณ

บริการโลจิสติกสไทย ปงบประมาณ ธรรมศาสตร/เสนอราคา ธรรมศาสตร/ราคาที่จาง

2561 9,380,000 บาท 9,380,000 บาท

2.บริษัท คิว-ไอเอสโอ 

คอนซัลแต็นท จํากัด/เสนอราคา

9,355,800 บาท

9 จางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยี คัดเลือก 1.บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.4/2561

สารสนเทศและการสื่อสาร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ม.ค. 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

1,299,527.84 บาท 1,299,527.84 บาท

2.บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด)

จํากัด/เสนอราคา

1,358,900 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

10 จางที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 6,000,000 6,000,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.5/2561

ผูประกอบธุรกิจสูการเปน Smart โดยสํานักวานวิจัยและให โดยสํานักวานวิจัยและให เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ม.ค. 2561

Enterprises โครงการขับเคลื่อน คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย วงเงินงบประมาณ

นักธุรกิจดวยนวัตกรรม (IDE) ภายใต ธรรมศาสตร/เสนอราคา ธรรมศาสตร/ราคาที่จาง

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด 6,000,000 บาท 6,000,000 บาท

กลางและขนาดยอม ประจําป ๒๕๖๑ 2.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

/เสนอราคา 6,592,209.60

บาท

3.บริษัท ไซนิ่ง คอนชัลท จํากัด

/เสนอราคา 5,524,400 บาท

4.บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส

คอนซัลติ้ง จํากัด/เสนอราคา

5,885,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

11 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกิจ 3,860,000 3,860,000 คัดเลือก 1.มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.6/2561

บัญชีทาย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ พัฒนาประเทศไทย พัฒนาประเทศไทย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ม.ค. 2561

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 /เสนอราคา 3,860,000 /ราคาที่จาง 3,860,000 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

2.มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา

ประเทศไทย/เสนอราคา

3,860,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

12 จางที่ปรึกษายกระดับมาตรฐาน 10,500,000 10,500,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.7/2561

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ /เสนอราคา 10,500,000 (สถาบันรับรองมาตรฐาน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ม.ค. 2561

คาสงคาปลีก ภายใตโครงการพัฒนา บาท ไอเอสโอ)/ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

คาสงคาปลีกไทยใหเขมแข็งและยั่งยืน 2.อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 10,500,000 บาท

ปงบประมาณ 2561 (สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ)/เสนอราคา

10,500,000 บาท

3.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

(สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจ

การคาเสรี)/เสนอราคา

10,500,000 บาท

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

(สํานักงานศูนยวิจัยและใหคํา

คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร)/เสนอราคา

10,500,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

13 จางที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานการ 4,500,000 4,500,000 คัดเลือก 1.อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.8/2561

บริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ (สถาบันรับรองมาตรฐาน (สถาบันรับรองมาตรฐาน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ม.ค. 2561

สูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ ภายใต ไอเอสโอ)/เสนอราคา ไอเอสโอ)/ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการ 4,500,000 บาท 4,500,000 บาท

ที่มีมูลคาสูง ปงบประมาณ 2561 2.มหาวิทยาลัยมหิดล

(คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี)/เสนอราคา

4,499,990 บาท

3.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

/เสนอราคา 4,454,440

บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ



เลขที่/วันที่ของสัญญา

14 ซื้อหลอดไฟฟา จํานวน 7 รายการ 420,000 413,287.50 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.3/2561

/เสนอราคา 413,287.50 /ราคาที่ซื้อ 413,287.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ม.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาซื้อขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

15 ซื้ออุปกรณระบบเครือขายสื่อสาร 7,500,000 7,500,000 e-bidding 1.บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา บริษัท ไดเมนชั่น ดาตา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซค.1/2561

ทดแทน (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ม.ค. 2561

/เสนอราคา 7,350,000 /ราคาที่ซื้อ 7,350,000 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

2.บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค

โซลูชั่น จํากัด/เสนอราคา

7,460,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

16 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 5,469,200 5,396,800 e-bidding 1.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซค.2/2561

จํานวน 9 รายการ /เสนอราคา 4,086,116 /ราคาที่ซื้อ 4,086,116 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ม.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท แนสคอมพ เอ็ดดูเคท

จํากัด/เสนอราคา

4,867,965 บาท

3.บริษัท อินเทลลิเจนท เวฟ

ไอที จํากัด/เสนอราคา

4,950,269.40 บาท

4.บริษัท อินฟอรเจน ดาตาซิส

เท็ม จํากัด/เสนอราคา

4986071.6 บาท

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561 (สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่/วันที่ของสัญญา

17 เชาพื้นที่อาคารเพื่อเปนที่ทําการของ 2,372,100 2,372,079.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.8/2561

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่เชา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ม.ค. 2561

เขต 6ประจําปงบประมาณ 2561 2,372,079.60 บาท 2,372,079.60 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2561 (สัญญาเชา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
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