
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดอบรมหลักสูตร 3,000.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์/เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย์/ราคาท่ีซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.1/2562

ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีปฏบิติัใหถู้กต้อง 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ต.ค. 2561

ตามกฎหมาย คร้ังท่ี 1 – 4/2562 วงเงินงบประมาณ

จ านวน 1 รายการ 

2 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน ๒ ลูก 5,400.00      5,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาท่ีซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.2/2562

(รถยนต์ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน 5,400.00 บาท 5,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ต.ค. 2561

นจ-1153 และ นง-7230) วงเงินงบประมาณ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดบัที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างพมิพห์นงัสือรายงานประจ าป ี 60,000.00    60,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.1/2562

พ.ศ.๒๕๖๑ การประกอบธรุกิจของ อินโนเวช่ัน จ ากัด/เสนอราคา อินโนเวชั่น จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ต.ค. 2561

คนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบ 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒

2 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ส านกังานพฒันา 35,000.00    35,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ บริษทั ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.2/2562

ธรุกิจการค้า เขต 2 ประจ าปี (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 2561

งบประมาณ 2562 /เสนอราคา 35,000.00 /ราคาท่ีจ้าง 35,000.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

3 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ส านกังานพฒันา 56,000.00    55,640.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โคเน ่จ ากัด (มหาชน) บริษทั โคเน ่จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.3/2562

ธรุกิจการค้า เขต 3 ประจ าปี /เสนอราคา 36,380.00 /ราคาท่ีจ้าง 36,380.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 2561

งบประมาณ 2562 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ 30,000.00    28,890.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โปร-ทีม ซัพพลาย บริษทั โปร-ทีม ซัพพลาย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.4/2562

และหน ูของส านกังานพฒันาธรุกิจ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ต.ค. 2561

การค้า เขต 2 และ เขต 3 ประจ าปี /เสนอราคา 28,890.00 /ราคาท่ีจ้าง 28,890.00 วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดบัที่  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม 12,700.00    11,411.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.5/2562

โครงการบม่เพาะต้นกล้าส านกังานบญัชี /เสนอราคา 11,411.00 /ราคาท่ีจ้าง 11,411.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ต.ค. 2561

คุณภาพ ประจ าปงีบประมาณ 2562 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ณ จังหวดัอุดรธาน ีและ

จังหวดันครปฐม

6 จ้างท าตรายาง จ านวน 95 อัน 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาท่ีจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.6/2562

10,820.00 บาท 10,820.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ต.ค. 2561

วงเงินงบประมาณ

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 900,000 888,000 e-bidding 1.บริษทั รักษาความปลอดภยั บริษทั รักษาความปลอดภยั มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.1/2562

อาคารท่ีท าการส านกังานพฒันาธรุกิจ ดี.ซี.เอ ซีเครียวริต้ี การ์ด จ ากัด กรุงสยามกฎหมายและธรุกิจ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ต.ค. 2561

การค้า เขต 2 และ 3 รวม 2 แหง่ /เสนอราคา 758,880 บาท จ ากัด /ราคาท่ีจ้าง 863,040 วงเงินงบประมาณ

ประจ าปงีบประมาณ 2562 2.บริษทั รักษาความปลอดภยั บาท

กรุงสยามกฎหมายและธรุกิจ

จ ากัด /เสนอราคา 863,040

บาท

3.บริษทั รักษาความปลอดภยั

อมร อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

/เสนอราคา 876,000 บาท

4.บริษทั รักษาความปลอดภยั

สยาม-บางกอกอินเตอร์เซอร์วสิ

จ ากัด /เสนอราคา 878,256

บาท

วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5.บริษทัรักษาความปลอดภยั

กุลธชิา จ ากัด/เสนอราคา

887,952 บาท

6.บริษทั รักษาความปลอดภยั

ฟลูฟาซิลิต้ี จ ากัด/เสนอราคา

892,800 บาท

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างบริการรักษาความสะอาดพื้นท่ี 1,220,000 1,219,968 e-bidding 1.บริษทั เอ.เอ็น.จ.ีแมเนจเมนท์ บริษทั เอ.เอ็น.จ.ีแมเนจเมนท์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.2/2562

ภายในอาคารท่ีท าการส านกังาน แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากัด แอนด์ เซอร์วสิเซส จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 2561

พฒันาธรุกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 /เสนอราคา 1,218,672 /ราคาท่ีจ้าง 1,218,672 วงเงินงบประมาณ

แหง่ ประจ าปงีบประมาณ 2562 บาท บาท

2.บริษทั รักษาความปลอดภยั

ฟลูฟาซิลิต้ี จ ากัด/เสนอราคา

1,218,888 บาท

3.บริษทั รักษาความปลอดภยั

กุลธชิา จ ากัด/เสนอราคา

1,219,860 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาจ้าง)

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างเหมาร้ือถอนส่ิงต่อเติมพื้นท่ีเช่า 144,000 143,786.60 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒันก์่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒันก์่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.3/2562

ส านกังานพฒันาธรุกิจการค้า เขต 4 จ ากัด/เสนอราคา 143,000 จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง 143,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ต.ค. 61

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาจ้าง)



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 ซ้ือหนงัสือพมิพแ์ละนติยสาร 186,000 177,450 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั รุ่งดรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งดรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.1/2562

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ต.ค. 61

จ านวน 13 รายการ 177,450 บาท 177,450 บาท วงเงินงบประมาณ

5 ซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิว จ านวน 1 ชุด 199,020 199,020 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั ซัน อินเตอร์เนช่ันแนล บริษทั ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.2/2562

จ ากัด/เสนอราคา 194,740 จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ 194,740 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ต.ค. 61

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าปงีบประมาณ 2562 200,000 199,020 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั ไอ ซี พ ีน้ าด่ืม จ ากัด บริษทั ไอ ซี พ ีน้ าด่ืม จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.3/2562

/เสนอราคา 195,300 บาท /ราคาท่ีซ้ือ 195,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ต.ค. 61

วงเงินงบประมาณ

หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาซ้ือขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที/่วันที่ของสัญญา

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 400,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.1/2562

จ านวน 54 เคร่ือง ประจ าปี เซอร์วสิ จ ากัด/เสนอราคา เซอร์วสิ จ ากัด/ราคาท่ีเช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 61

งบประมาณ 2562 (ระยะเวลา 400,000 บาท 400,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2 เดือน)

8 เช่าพื้นท่ีอาคารเพื่อเปน็ท่ีท าการ 1,933,360 1,933,356 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั เจ เอ เรียลต้ี จ ากัด บริษทั เจ เอ เรียลต้ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.2/2562

ส านกังานพฒันาธรุกิจการค้าเขต 1 /เสนอราคา 1,933,356 /ราคาท่ีเช่า 1,933,356 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ต.ค. 61

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

9 เช่าพื้นท่ีอาคารเพื่อเปน็ท่ีท าการ 2,454,680.00 2,454,674.64 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั อามีโก้ อินเตอร์เนช่ัน บริษทั อามีโก้ อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.3/2562

ส านกังานพฒันาธรุกิจการค้าเขต 4 แนล กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา แนล กรุ๊ป จ ากัด/ราคาท่ีเช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ต.ค. 61

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 2,454,674.64 บาท 2,454,674.64 บาท วงเงินงบประมาณ

10 เช่าพื้นท่ีโกดังส าหรับเก็บเอกสาร 876,000 876,000 เฉพาะเจาะจง 1.นางเช่ือม ฤทธิง์าม นางเชื่อม ฤทธิง์าม/ราคาท่ีเช่า มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.4/2562

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ /เสนอราคา 876,000 บาท 876,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ต.ค. 61

วงเงินงบประมาณ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาเชา่)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



เลขที/่วันที่ของสัญญา

11 จ้างบ ารุงรักษาระบบงานการใหบ้ริการ 26,725,900 26,725,900 e-bidding 1.บริษทั ไทยเทคโนโลยี่และ บริษทั ไทยเทคโนโลยี่และคอม มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จบ.1/2562

ปงีบประมาณ 2562 ใหบ้ริการ คอมพวิเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา พวิเตอร์ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ต.ค. 61

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 26,525,000 บาท 26,525,000 บาท วงเงินงบประมาณ

คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล 2.บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด

และระบบคอมพวิเตอร์ /เสนอราคา 26,580,900

บาท

3.บริษทั สินอ าพนั คอมพวิเตอร์

จ ากัด/เสนอราคา

26,665,900 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาจ้างบริการ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

12 จ้างบ ารุงรักษาหอ้ง Data Center 2,000,000 2,000,000 e-bidding 1.บริษทั ไซท์ เพรพพาเรช่ัน บริษทั ไซท์ เพรพพาเรชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จบ.2/2562

และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องใหบ้ริการ แมเนจเมนท์ จ ากัด/เสนอราคา แมเนจเมนท์ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 61

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 1,480,000 บาท 1,480,000 บาท วงเงินงบประมาณ

คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล 2.บริษทั ซีเอสพเีอ็ม

และระบบคอมพวิเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา

1,763,000 บาท

3.บริษทั กนกสิน เอ๊กซปอร์ต 

อิมปอร์ต จ ากัด/เสนอราคา

1,870,000 บาท

4.บริษทั ดีเคทีที โททอล จ ากัด

/เสนอราคา 1,950,000 บาท

5.บริษทั ซีสเต็ม ควอลิต้ี แอนด์

คอนซัลแตนท์ จ ากัด/เสนอราคา

1,990,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาจ้างบริการ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

13 จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ 1,700,000 1,700,000 e-bidding 1.บริษทั ซัมมิท คอมพวิเตอร์ บริษทั ซัมมิท คอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จบ.3/2562

image processing จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 61

1,680,000 บาท 1,670,000 บาท วงเงินงบประมาณ

14 จ้างบ ารุงรักษาระบบใหบ้ริการรับ 1,467,000.00 2,199,111.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั บซิิเนส ออนไลน ์จ ากัด บริษทั บซิิเนส ออนไลน ์จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จบ.4/2562

งบการเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ (มหาชน)/เสนอราคา (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ต.ค. 61

DBD e-Filing ใหบ้ริการบ ารุงรักษา 1,445,000 บาท 1,445,000 บาท วงเงินงบประมาณ

และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

อุปกรณ์การประมวลผล และระบบ

คอมพวิเตอร์

15 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding 1.บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จบ.5/2562

ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพว่ง ใหบ้ริการ จ ากัด (มหาชน)/เสนอราคา จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ต.ค. 61

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 1,744,000 บาท 1,744,000 บาท วงเงินงบประมาณ

คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล

และระบบคอมพวิเตอร์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 (สัญญาจ้างบริการ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง


