
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการจัดกิจกรรม 18,152.00    18,152.00    เฉพาะเจาะจง รานเจิรญพาณิชย รานเจิรญพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.33/2561

การดําเนินงานการรับงบการเงิน /เสนอราคา 18,152.00 /ราคาที่ซื้อ 18,152.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 พ.ค. 2561

ประจําป 2561 จํานวน 24 รายการ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง ราคากลาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร 40,000.00    40,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรตมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.120/2561

ปรับอากาศ เพื่อใชในโครงการอบรมเชิง จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 พ.ค. 2561

ปฏิบัติการ หลักสูตรศิลปะการบริการ 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

เชิงรุกเพื่อนําองคกรสูความเปนเลิศ 

ระหวางวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ เนเชอรัล พารค รีสอรท 

จังหวัดชลบุรี จํานวน ๒ คัน

2 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,389.85      2,389.85      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.121/2561

ยี่หอTOYOTA หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 พ.ค. 2561

นจ-1584 เสนอราคา 2,389.85 บาท ราคาที่จาง 2,389.85 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 32,000.00    32,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธ หางหุนสวนจํากัด กฤตเมธ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.122/2561

จํานวน 8 เครื่อง แอร 2555/เสนอราคา แอร 2555/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2561

32,000.00 บาท 32,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 37,751.74    37,751.74    เฉพาะเจาะจง บริษัท พระนคร ยนตรการ บริษัท พระนคร ยนตรการ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.123/2561

ยี่หอเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ค. 2561

กย-3276 37,751.74 บาท 37,751.74 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศเอกชน 31,000.00    31,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พงษมาลา หางหุนสวนจํากัด พงษมาลา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.124/2561

สําหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ทราเวล/เสนอราคา ทราเวล/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 พ.ค. 2561

ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดระนอง 31,000.00 บาท 31,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ชุมพร และประจวบคีรีขันธ ระหวาง

วันที่ ๑๖-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จํานวน ๑ คัน

6 จางซัก รีดผาปูโตะและผาคลุมเกาอี้ 2,306.00      2,306.00      เฉพาะเจาะจง รานเก็ท & เกา ซัก อบ รีด รานเก็ท & เกา ซัก อบ รีด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.125/2561

จํานวน 75 ผืน /เสนอราคา 2,306.00 /ราคาที่จาง 2,306.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จางลงประกาศสํานักงานทะเบียน 19,300.00    19,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.126/2561

หุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง /เสนอราคา 19,300.00 /ราคาที่จาง 19,300.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ค. 2561

จะขีดชื่อหางหุนสวนบริษัทออกจาก บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทะเบียน จํานวน 1 งาน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

8 จางผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 49,755.00    49,755.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โซซุรุ จํากัด บริษัท โซซุรุ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.127/2561

สรางการรับรูในรูปแบบวีดิทัศน /เสนอราคา 49,755.00 /ราคาที่จาง 49,755.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 พ.ค. 2561

กระทรวงพาณิชย ขับเคลื่อนภูมิปญญา บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทองถิ่นไทย นําสินคาโอทอปซีเล็กซ

ขึ้นวางจําหนายในสนามบินน้ํา

สรางงานสรางรายได สูทองถิ่น

จํานวน 1 งาน

9 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 8,883.68      8,883.68      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.128/2561

ยี่หอ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 พ.ค. 2561

นจ-1149 เสนอราคา 8,883.68 บาท ราคาที่จาง 8,883.68 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 5,241.40      5,241.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.130/2561

ยี่หอ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ค. 2561

นจ-1580 เสนอราคา 5,241.40 บาท ราคาที่จาง 5,241.40 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางกิจกรรมสรางความเขมแข็งและ 8,700,000 8,699,100 คัดเลือก 1.บริษัท มิเลเนียม ไซเบอร บริษัท ครีเอทีฟ พลาซา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.51/2561

เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ MOC Biz เซอรวิส จํากัด/เสนอราคา /ราคาที่จาง 8,670,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2561

Club (ระดับประเทศ) ภายใตโครง 8,685,000 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

การสรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจ 2.บริษัท ครีเอทีฟ พลาซา จํากัด

MOC Biz Club /เสนอราคา 8,670,000 บาท

2 จางยายวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ 360,000 361,421.23 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บ.ีดี.ว.ี วิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ี วิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.52/2561

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ จํากัด/เสนอราคา 360,000 จํากัด/ราคาที่จาง 360,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 พ.ค. 2561

และกองขอมูลธุรกิจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางกิจกรรมยกระดับการตลาด 1,700,000 1,695,950 e-bidding 1.บริษัท อินเตอรลัคส บริษัท อินเตอรลัคส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.53/2561

ผลิตภัณฑผาไหม ภายใตโครงการ คอรปอเรชั่น จํากัด/เสนอราคา คอรปอเรชั่น จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 พ.ค. 2561

พัฒนาสินคาชุมชน Offline 2 Online 1,680,970 บาท 1,680,970 บาท วงเงินงบประมาณ

(B2C) เพิ่มเติม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 โครงการแฟรนไชสสรางอาชีพ 40,000,000 39,912,336.67 e-bidding 1.บริษัท จันทร 29 จํากัด บริษัท จันทร 29 จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.54/2561

ปงบประมาณ 2561 /เสนอราคา 34,529,000 /ราคที่จาง 34,529,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ครีเอทีฟ พลาซา จํากัด

/เสนอราคา 38,700,000

บาท

3.บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ

จํากัด/เสนอราคา

39,400,000 บาท

5 จางกิจกรรมสงเสริมรานอาหารไทย 4,000,000 3,999,000 e-bidding 1.บริษัท ครีเอทีฟ พลาซา จํากัด บริษัท ครีเอทีฟ พลาซา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.55/2561

ที่ไดรับตราสัญญาลักษณ /เสนอราคา 3,780,000 /ราคที่จาง 3,780,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 พ.ค. 2561

Thai SELECT บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท พี อีเวนท เอเจนซี่ 

จํากัด/เสนอราคา

3,980,560.50 บาท

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

6 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 957,055           834,600         คัดเลือก 1.บริษัท โฟทีกา จํากัด บริษัท โฟทีกา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.5/2561

 จํานวน 1 รายการ /เสนอราคา 457,960 บาท /ราคาที่ซื้อ 457,960 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ค. 2561

2.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด วงเงินงบประมาณ

/เสนอราคา 566,672 บาท

3.บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน)/เสนอราคา

832,460 บาท

7 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 242,945           211,860         คัดเลือก 1.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.6/2561

 จํานวน 1 รายการ /เสนอราคา 210,704.40 /ราคาที่ซื้อ 210,704.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 พ.ค. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน)/เสนอราคา

211,539 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สัญญาซื้อขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง


	ข้อตกลงซื้อ
	ข้อตกลงจ้าง
	1 แสน

