
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 87 รำยกำร 402,517.25  402,517.25  เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพำณิชย์ ร้ำนเจริญพำณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.37/2561

/เสนอรำคำ 402,517.25 /รำคำท่ีซ้ือ 402,517.25 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 2 ก.ค. 2561

บำท บำท วงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 17 รำยกำร 79,955.00    79,955.00    เฉพำะเจำะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ำกัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ำกัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.38/2561

/เสนอรำคำ 79,955.00 /รำคำท่ีซ้ือ 79,955.00 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 16 ก.ค. 2561

บำท บำท วงเงินงบประมำณ

 ราคากลาง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดบัที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้ำงท ำส ำเนำเอกสำร โครงกำรอบรม 833.60         833.60         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เพื่อน โอ. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.152/2561

เชิงปฏบิติักำร หลักสูตรเทคนคิกำร เอ. 2001/เสนอรำคำ เอ. 2001/รำคำท่ีจ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 2 ก.ค. 2561

จับประเด็น และกำรจัดท ำรำยงำน 833.60 บำท 833.60 บำท วงเงินงบประมำณ

กำรประชุม จ ำนวน 40 ชุด

2 จ้ำงท ำส ำเนำเอกสำรประกอบกำรอบรม 543.60         543.60         เฉพำะเจำะจง ร้ำนดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ ร้ำนดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.153/2561

เชิงปฏบิติักำรพฒันำศักยภำพผู้บงัคับ /เสนอรำคำ 543.60 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 543.60 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 4 ก.ค. 2561

หลักประกัน คร้ังท่ี 4 เร่ือง "เทคนคิกำร วงเงินงบประมำณ

เจรจำไกล่เกล่ีย" จ ำนวน 60 เล่ม

3 จ้ำงซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ 51,500.00    51,500.00    เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดกฤตเมธแอร์ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดกฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.154/2561

เคร่ืองปรับอำกำศ ส ำนกังำนพฒันำ 2555/เสนอรำคำ 2555/รำคำท่ีจ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 4 ก.ค. 2561

ธรุกิจกำรค้ำ เขต 2 51,500.00 บำท 51,500.00 บำท วงเงินงบประมำณ

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองบนัทึกภำพ 8,239.00      8,239.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.155/2561

กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ (cctv) /เสนอรำคำ 8,239.00 /รำคำท่ีจ้ำง 8,239.00 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 4 ก.ค. 2561

จ ำนวน ๑ เคร่ือง บำท บำท วงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 101 อัน 13,520.00    13,520.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมธร/เสนอรำคำ ร้ำนธรรมธร/รำคำท่ีจ้ำง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.156/2561

13,520.00 บำท 13,520.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13 ก.ค. 2561

วงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงท ำส ำเนำเอกสำรประกอบกำร 6,348.00      6,348.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนพงษ ์ศูนย์ถ่ำยเอกสำร ร้ำนธนพงษ ์ศูนย์ถ่ำยเอกสำร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.157/2561

สัมมนำโครงกำร ยกระดับส ำนกังำน /เสนอรำคำ 6,348.00 /รำคำท่ีจ้ำง 6,348.00 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 18 ก.ค. 2561

บญัชีสู่เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ ณ บำท บำท วงเงินงบประมำณ

จังหวดันครรำชสีมำ จ ำนวน 150 ชุด

7 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 2,409.64      2,409.64      เฉพำะเจำะจง ร้ำนซำยำงยนต์/เสนอรำคำ ร้ำนซำยำงยนต์/รำคำท่ีจ้ำง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.158/2561

ยี่หอ้มิตซูบซิิ หมำยเลขทะเบยีน 2,409.64 บำท 2,409.64 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 19 ก.ค. 2561

บธ-2567 วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

8 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 49,222.15    49,222.15    เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำนนทบรีุ บริษทั โตโยต้ำนนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.159/2561

ยี่หอ้โตโยต้ำ จ ำนวน 3 คัน (หมำยเลข ผู้จ ำหนำ่ยโตโยต้ำ จ ำกัด ผู้จ ำหนำ่ยโตโยต้ำ จ ำกัด เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 24 ก.ค. 2561

ทะเบยีน นง-9345, นจ-1147 /เสนอรำคำ 49,222.15 /รำคำท่ีจ้ำง 49,222.15 วงเงินงบประมำณ

และ นจ-1150) บำท บำท

9 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 4,259.14      4,259.14      เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำนนทบรีุ บริษทั โตโยต้ำนนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.160/2561

ยี่หอ้โตโยต้ำ นจ-1157 ผู้จ ำหนำ่ยโตโยต้ำ จ ำกัด/ ผู้จ ำหนำ่ยโตโยต้ำ จ ำกัด/ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 25 ก.ค. 2561

เสนอรำคำ 4,259.14 บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,259.14 บำท วงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 1,798.24      1,798.24      เฉพำะเจำะจง บริษทั พระนคร ยนตรกำร บริษทั พระนคร ยนตรกำร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.161/2561

ยี่หอ้ฮอนด้ำ กม-2601 จ ำกัด/เสนอรำคำ จ ำกัด/เสนอรำคำ เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 26 ก.ค. 2561

1,798.24 บำท 1,798.24 บำท วงเงินงบประมำณ

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    รายชื่อผู้เสนอราคา     
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพนัธเ์พื่อ 200,000 198,500 เฉพำะเจำจง 1.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไอเดีย โซน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไอเดีย โซน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.63/2561

สร้ำงกำรรับรู้บทบำท ภำรกิจกรม /เสนอรำคำ 198,500 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 198,500 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 2 ก.ค. 2561

พฒันำธรุกิจกำรค้ำผ่ำนส่ือวทิยุ วงเงินงบประมำณ

2 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพนัธเ์พื่อ 300,000 298,000 เฉพำะเจำจง 1.บริษทั นวิ อินฟอร์เมช่ัน บริษทั นวิ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.64/2561

สร้ำงกำรรับรู้บทบำท ภำรกิจกรม แอนด์ โปรโมช่ัน จ ำกัด โปรโมชั่น จ ำกัด/รำคำท่ีจ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 4 ก.ค. 2561

พฒันำธรุกิจกำรค้ำผ่ำนส่ือหนงัสือพมิพ์ /เสนอรำคำ 298,000 บำท 298,000 บำท วงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงกิจกรรมสร้ำงแบรนด์เพิ่มมูลค่ำ 485,000 485,000.00 เฉพำะเจำจง 1.บริษทั บำรำมีซ่ี จ ำกัด บริษทั บำรำมีซ่ี จ ำกัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.65/2561

ธรุกิจและขยำยโอกำสกำรตลำด /เสนอรำคำ 485,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 485,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 11 ก.ค. 2561

ภำยใต้โครงกำรขับเคล่ือนนกัธรุกิจด้วย วงเงินงบประมำณ

นวตักรรม (IDE) ประจ ำปงีบประมำณ

๒๕๖๑

4 จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพนัธเ์พื่อสร้ำง 500,000 488,455 เฉพำะเจำจง 1.บริษทั มัลติ มีเดีย แอนด์ บริษทั มัลติ มีเดีย แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.66/2561

กำรรับรู้บทบำท ภำรกิจกรมพฒันำ เอเจนซ่ี จ ำกัด/เสนอรำคำ เอเจนซ่ี จ ำกัด/รำคำท่ีจ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 12 ก.ค. 2561

ธรุกิจกำรค้ำผ่ำนส่ือโทรทัศน์ 488,455 บำท 488,455 บำท วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2561 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5 จ้ำงซ่อมแซมผนงัอำคำร หอ้งควบคุม 200,500 200,453.80 เฉพำะเจำจง 1.บริษทั 9ออกัส(1979) บริษทั 9ออกัส(1979) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.67/2561

ลิฟต์ช้ันดำดฟำ้ ช้ัน ๑๕ และหลังคำ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด/เสนอรำคำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด/รำคำท่ีจ้ำง เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 13 ก.ค. 2561

เมทัลชีท ช้ัน ๑๓ ช ำรุด 200,453.80 บำท 200,453.80 บำท วงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงด ำเนนิกิจกรรมพฒันำศักยภำพ 450,000 450,000 เฉพำะเจำจง 1.มหำวทิยำลัยเกษมบณัฑิต มหำวทิยำลัยเกษมบณัฑิต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.68/2561

ผู้สูงวยัและผู้มีรำยได้นอ้ยสู่กำรเปน็ /เสนอรำคำ 450,000 บำท /รำคำท่ีจ้ำง 450,000 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน 23 ก.ค. 2561

บำริสต้ำมืออำชีพ วงเงินงบประมำณ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2561 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


