
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 82,860.80    82,860.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด บริษัท โฟทีกา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.23/2561

จํานวน 4 รายการ /เสนอราคา 82,860.80 /ราคาที่ซื้อ 82,860.80 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มี.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซื้อวัสดุเพื่อผลิตสื่อเผยแพร 78,532.65    78,532.65    เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด บริษัท โฟทีกา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.24/2561

ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ งาน /เสนอราคา 78,532.65 /ราคาที่ซื้อ 78,532.65 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 มี.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการจัด 7,365.00      7,365.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.25/2561

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ /เสนอราคา 7,365.00 บาท /ราคาที่ซื้อ 7,365.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มี.ค. 2561

SMEs Networking Via Application วงเงินงบประมาณ

จํานวน ๑๑ รายการ

4 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้สําหรับ 42,800.00    42,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.27/2561

เจาหนาที่และผูติดตอ จํานวน 20 ตัว จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 มี.ค. 2561

42,800.00 บาท 42,800.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ราคากลาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร 21,785.20    21,785.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.28/2561

จํานวน 4 ตู จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 มี.ค. 2561

21,785.20 บาท 21,785.20 บาท วงเงินงบประมาณ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางบริการติดตั้งสายโทรศัพท 38,520.00    38,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัญวิลล จํากัด บริษัท ธัญวิลล จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.95/2561

จํานวน 4 คูสาย ของสํานักงานพัฒนา /เสนอราคา 38,520.00 /ราคาที่จาง 38,520.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 มี.ค. 2561

ธุรกิจการคาเขต 5 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางทําสําเนาเอกสารประกอบ 8,312.00      8,312.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.96/2561

การอบรมเรื่อง "กอราง สรางธุรกิจ /เสนอราคา 8,312.00 /ราคาที่จาง 8,312.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 มี.ค. 2561

นิติบุคคลไทย" จังหวัดภูเก็ต บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 200 ชุด

3 จางซอมเครื่องฟอกอากาศ 9,630.00      9,630.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.97/2561

จํานวน 2 เครื่อง เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย/ เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 มี.ค. 2561

เสนอราคา 9,630.00 บาท ราคาที่จาง 9,630.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 4,089.60      4,089.60      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.98/2561

หลักสูตร "บัญช.ี..ชี้ชองรวย" ครั้งที่ 5 /เสนอราคา 4,089.60 /ราคาที่จาง 4,089.60 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 มี.ค. 2561

จังหวัดชลบุรี จํานวน 120 ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 19,600.00    19,600.00    เฉพาะเจาะจง นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.99/2561

เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ /เสนอราคา 19,600.00 /ราคาที่จาง 19,600.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2561

สํานักงานพาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ระยอง และชลบุรี ระหวางวันที่ 

๘ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

6 จางซัก รีดผาปูโตะ จํานวน 97 ผืน 3,370.00      3,370.00      เฉพาะเจาะจง รานเก็ท & เกา ซัก อบ รีด รานเก็ท & เกา ซัก อบ รีด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.100/2561

/เสนอราคา 3,370.00 /ราคาที่จาง 3,370.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 มี.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จางเปลี่ยนกระจกหองการเงินชั้น 4 11,604.15    11,604.15    เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.101/2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 มี.ค. 2561

11,604.15 บาท 11,604.15 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จางทําสําเนาเอกสารและ 13,214.30    13,214.30    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.102/2561

ประกาศนียบัตร โครงการฝกอบรม เอ. 2001/เสนอราคา เอ. 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 มี.ค. 2561

หลักสูตร นายทะเบียนระดับเขมขน 13,214.30 บาท 13,214.30 บาท วงเงินงบประมาณ

รุนที่ 2/2561

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดโครงการ       6,324.00       6,324.00 เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.103/2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียน /เสนอราคา 6,324.00 /ราคาที่จาง 6,324.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มี.ค. 2561

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จังหวัด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เชียงใหม จํานวน 120 ชุด

10 จางทําปายชื่อกองกํากับบัญชีธุรกิจ 2,782.00      2,782.00      เฉพาะเจาะจง รานสยามพัฒนกิจ รานสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.104/2561

/เสนอราคา 2,782.00 /ราคาที่จาง 2,782.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 มี.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 จางทําสําเนาเอกสารการอบรมเรื่อง 6,536.00      6,536.00      เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนด แสตมป รานดีกอปป แอนด แสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.105/2561

กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย จังหวัด /เสนอราคา 6,836.00 /ราคาที่จาง 6,836.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 มี.ค. 2561

จันทบุรี และ เรื่อง พัฒนาศักยภาพและ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรางเครือขายผูบังคับหลักประกัน

12 จางเหมาจัดหาสถานที่พรอมอุปกรณ 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.106/2561

เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs นครสวรรค/เสนอราคา นครสวรรค/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 มี.ค. 2561

Networking Via Application 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ จังหวัด

นครสวรรค

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จางซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่อง     80,000.00     80,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.107/2561

ปรับอากาศ สํานักงานพัฒนาธุรกิจ กฤตเมธแอร 2555/ กฤตเมธแอร 2555/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มี.ค. 2561

การคา เขต 3 จํานวน 1 งาน เสนอราคา 80,000.00 ราคาที่จาง 80,000.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

14 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 18,252.60    18,252.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.108/2561

ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 มี.ค. 2561

นจ-1153 /เสนอราคา 18,252.60 /ราคาที่จาง 18,252.60 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

15 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดโครงการ 10,540.00    10,540.00    เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.109/2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียน /เสนอราคา 10,540.00 /ราคาที่จาง 10,540.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มี.ค. 2561

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ผูรับหลัก บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ประกันกลุมใหม) จํานวน 200 ชุด

16 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,760.60      2,760.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท มหานคร โอโตโมบิล บริษัท มหานคร โอโตโมบิล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.110/2561

ยี่หอฟอรด หมายเลขทะเบียน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มี.ค. 2561

กย-3267 2,760.60 บาท 2,760.60 บาท วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 จางทําตรายาง จํานวน 110 อัน 13,570.00    13,570.00    เฉพาะเจาะจง รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.111/2561

13,570.00 บาท 13,570.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มี.ค. 2561

วงเงินงบประมาณ

18 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,718.34      2,718.34      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.112/2561

ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 มี.ค. 2561

นจ-1148 /เสนอราคา 2,718.34 /ราคาที่จาง 2,718.34 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พรอม 120,000 115,560 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.37/2561

อุปกรณ สําหรับการจัดอบรม เอดูคูซีน จํากัด/เสนอราคา เอดูคูซีน จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 มี.ค. 2561

เชิงปฏิบัติการ สรางธุรกิจสู 115,560 บาท 115,560 บาท วงเงินงบประมาณ

e-Commerce รุนที่ ๕-๘

2 จางเอกชนดําเนินการจัดงาน 1,500,000 1,499,070 e-bidding 1.บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.38/2561

Thailand Online Mega Sale /เสนอราคา 1,188,000 /ราคาที่จาง 1,188,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2561

2018 ภายใตโครงการเพิ่มโอกาส บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทางการคาดวย e-Commerce 2.บริษัท เฟมัส อินฟนิตี้ จํากัด

/เสนอราคา 1,375,168

บาท

3 จางซอมแซมหลังคาเมทัลชีท 220,000 219,350 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท 9ออกัส(1979) บริษัท 9ออกัส(1979) มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.39/2561

และฝาเพดาน ชั้น 14 (โซน C) คอรปอเรชั่น จํากัด/เสนอราคา คอรปอเรชั่น จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มี.ค. 2561

219,350 บาท 219,350 บาท วงเงินงบประมาณ

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 จางกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SME และ 20,000,000 18,683,270 คัดเลือก 1.บริษัท เจโนไซด จํากัด บริษัท เจโนไซด จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.40/2561

Startup เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ /เสนอราคา 16,955,728 /ราคาที่จาง 16,955,728 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มี.ค. 2561

(SMART Startup ภูมิภาค 2018) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ไบแทค จํากัด

/เสนอราคา 17,531,950

บาท

5 จางกิจกรรมเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ 15,000,000 14,840,000 e-bidding 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนา บริษัท ด-ิแอ็ท-โมทส พรีเซ็น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.41/2561

คาสงคาปลีกไทย ภายใตโครงการ วิสาหกิจขนาดกลางและ เทชั่น จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มี.ค. 2561

พัฒนาคาสงคาปลีกไทยใหเขมแข็ง ขนาดยอม/เสนอราคา 14,260,000 บาท วงเงินงบประมาณ

และยั่งยืน ปงบประมาณ 2561 14,000,000 บาท

2.บริษัท ด-ิแอ็ท-โมทส พรีเซ็น

เทชั่น จํากัด/เสนอราคา

14,260,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

6 จางเอกชนดําเนินการจัดกิจกรรม 490,000           488,990         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจโนไซส จํากัด บริษัท เจโนไซส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 42/2561

สรางการรับรูโครงการอาหารไทยตอง /เสนอราคา 488,990 บาท /ราคาที่จาง 488,990 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มี.ค. 61

Thai SELECT วงเงินงบประมาณ

7 จางซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 348,300 348,274 เฉพาะเจาจง 1.บริษัท บ.ีดี.ว.ี วิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ี วิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 43/2561

(ระบบสุขาภิบาล) สํานักงาน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มี.ค. 61

พัฒนาธุรกิจการคา เขต ๒ 348,274 บาท 348,274 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จางกิจกรรมเสริมสรางเครือขายธุรกิจ 2,700,000 2,685,165 e-bidding 1.บริษัท ดิ แอ็ท โทสท จํากัด บริษัท พ.ีอีเวนท เอเจนซี่ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 44/2561

Startup และ SME ภายใตโครงการ /เสนอราคา 2,470,630 บาท /ราคาที่จาง 2,589,400 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 มี.ค. 61

ขับเคลื่อนนักธุรกิจดวยนวัตกรรม 2.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย บาท วงเงินงบประมาณ

(IDE) ประจําป ๒๕๖๑ /เสนอราคา 2,524,055 บาท

3.บริษัท พ.ีอีเวนท เอเจนซี่ 

จํากัด/เสนอราคา

2,589,400บาท

4.บริษัท ซี เอ ซี จํากัด

/เสนอราคา 2,599,565 บาท

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

9 จางโครงการจัดทําขอมูลรายการทาง 28,000,000 28,000,000 e-bidding 1.บริษัท กนกสิน เอกซปอรต บริษัท ดาตาโกลบ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 45/2561

ทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด อิมปอรต จํากัด/เสนอราคา /ราคาที่จาง 27,855,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มี.ค. 61

ใหมีความสมบูรณ (Data Cleansing) 27,910,000 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ดาตาโกลบ จํากัด

/เสนอราคา 27,855,000

บาท

10 จางเหมาบันทึกการนําสงและจัดเก็บ 276,000 276,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สุธาสิน กรีป จํากัด บริษัท สุธาสิน กรีป จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 46/2561

ภาพเอกสาร (Scan) สําเนางบการเงิน /เสนอราคา 276,000 บาท /ราคาที่จาง 276,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 มี.ค. 61

และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน วงเงินงบประมาณ

ประจําป ๒๕๖๑ เขาระบบ

คอมพิวเตอรใหอยูในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

11 จางเอกชนดําเนินการบริหารจัดการ 800,000 800,000 คัดเลือก 1.บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 47/2561

ระบบการเรียนการสอนผานสื่อ จํากัด/เสนอราคา 698,890 จํากัด/ราคาที่จาง 698,890 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 มี.ค. 61

ออนไลน โครงการพัฒนาผูประกอบ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ธุรกิจผานสื่อออนไลน (e-Learning) 2.บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํากัด/เสนอราคา 720,000

บาท

12 จางกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบ 490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เออารยูโซลูชั่น จํากัด บริษัท เออารยูโซลูชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 48/2561

บริหารจัดการฐานขอมูลการ /เสนอราคา 490,000 บาท /ราคาที่จาง 490,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มี.ค. 61

ประกอบธุรกิจอยางครบวงจร วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

13 จางบํารุงรักษาระบบใหบริการรับ 7,060,000 7,060,000 e-bidding 1.บริษัท บิซิเนส ออนไลน บริษัท บิซิเนส ออนไลน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/2561

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส จํากัด (มหาชน)/เสนอราคา จํากัด (มหาชน)/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มี.ค. 61

 (DBD e-Filing) 7,030,000 บาท 7,030,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร

จํากัด/เสนอราคา 7,050,000

บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สัญญาจางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  2 เมษายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
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