
เลขที่และวันที่ของสญัญา

1 ซ้ือกรอบใส่หนงัสือรับรองคุณภาพ 5,000.00     4,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไต้ตง/เสนอราคา ร้านไต้ตง/ราคาที่ซ้ือ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.7/2562

ส านกังานบญัชี จ านวน 40 อนั 4,400.00 บาท 4,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ธ.ค. 61

วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุเพื่อผลิตส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 26,193.60   26,193.60   เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทกีา้ จ ากดั บริษทั โฟทกีา้ จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.8/2562

/เสนอราคา 26,193.60 /ราคาที่ซ้ือ 26,193.60 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ธ.ค. 61

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน ๒ ลูก 5,400.00     5,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซายางยนต์ ร้านซายางยนต์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.9/2562

(รถยนต์ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน /เสนอราคา 5,400.00 บาท /ราคาที่ซ้ือ 5,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 61

นจ-1149 และ นจ-1580) วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือหนงัสือราชกจิจานเุบกษา 5,700.00     5,700.00     เฉพาะเจาะจง ส านกัพมิพค์ณะรัฐมนตรีและ ส านกัพมิพค์ณะรัฐมนตรีและ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.10/2562

ประจ าป ี2562 ราชกจิจานเุบกษา ราชกจิจานเุบกษา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 61

/เสนอราคา 5,700.00 บาท /ราคาที่ซ้ือ 5,700.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสญัญา

1 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 5,788.70     5,788.70     เฉพาะเจาะจง บริษทั มหานครออโตโมบลิ บริษทั มหานครออโตโมบลิ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.22/2562

ยี่หอ้ฟอร์ด หมายเลขทะเบยีน จ ากดั/เสนอราคา 5,788.70 จ ากดั/ราคาที่จ้าง 5,788.70 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 61

กย-3267 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน 35,000.00   35,000.00   เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พงษม์าลา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พงษม์าลา มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.23/2562

ส าหรับเดินทางไปปฏบิติังานตรวจสอบ ทราเวล/เสนอราคา ทราเวล/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 61

ณ ส านกังานพาณิชย์จังหวัดล าพนู 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

แมฮ่่องสอน และตาก ระหว่างวันที่

๑๒-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศของ 11,500.00   11,500.00   เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กฤตเมธแอร์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.24/2562

กองทะเบยีนธุรกจิ จ านวน ๒ เคร่ือง 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 61

11,500.00 บาท 11,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม 10,200.00   10,110.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.25/2562

โครงการบม่เพาะต้นกล้าส านกังานบญัชี /เสนอราคา 10,110.00 /ราคาที่จ้าง 10,110.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ธ.ค. 61

คุณภาพ ประจ าปงีบประมาณ 2562 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ณ จังหวัดสมทุรปราการ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

ล าดับที่  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา

5 จ้างท าส าเนาเอกสารและประกาศ 7,000.00     6,909.20     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อน โอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อน โอ. มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.26/2562

นยีบตัร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เอ. 2001/เสนอราคา เอ. 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ธ.ค. 61

นายทะเบยีนระดับเข้มข้น 6,909.20 บาท 6,909.20 บาท วงเงินงบประมาณ

รุ่นที่ 1/2562

6 จ้างท าเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ 13,000.00   12,112.00   เฉพาะเจาะจง ร้านดี กอ๊ปปี้ แอนด์แสตมป์ ร้านดี กอ๊ปปี้ แอนด์แสตมป์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.27/2562

สัมมนา ไมย้ืนต้น ทรัพย์ตัวใหมข่องหลัก /เสนอราคา 12,112.00 /ราคาที่จ้าง 12,112.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 61

ประกนัทางธุรกจิ คร้ังที่ ๓ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,000.00     6,000.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กฤตเมธแอร์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.28/2562

จ านวน ๑ เคร่ือง 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 61

6,000.00 บาท 6,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 27,000.00   26,428.47   เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.29/2562

ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 61

นจ-1154 นบ /เสนอราคา 26,428.47 บาท /ราคาที่จ้าง 26,428.47 บาท วงเงินงบประมาณ

9 จ้างท าตรายาง จ านวน 31 อนั 4,200.00     4,150.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อน โอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อน โอ. มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.30/2562

เอ. 2001/เสนอราคา เอ. 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ธ.ค. 61

4,150.00 บาท 4,150.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา

10 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 17,000.00   16,101.90   เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.31/2562

ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ธ.ค. 61

นง-9346 นบ /เสนอราคา 16,101.90 บาท /ราคาที่จ้าง 16,101.90 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จ้างย้ายและติดต้ังระบบบริหารจัดการ 60,000.00   55,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เออาร์ยูโซลูชั่น จ ากดั บริษทั เออาร์ยูโซลูชั่น จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.32/2562

ฐานข้อมลูการประกอบธุรกจิอย่าง /เสนอราคา 55,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 55,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ธ.ค. 61

ครบวงจร วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 3,000.00     2,840.85     เฉพาะเจาะจง บริษทั มหานครออโตโมบลิ บริษทั มหานครออโตโมบลิ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.33/2562

ยี่หอ้ฟอร์ด หมายเลขทะเบยีน จ ำกดั/เสนอรำคำ 2,840.85 จ ำกดั/รำคำที่จ้ำง 2,840.85 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ธ.ค. 61

กย-3269 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561



เลขที่/วันที่ของสญัญา

1 จ้างจัดท าวารสารกรมพฒันาธุรกจิ 450,000 449,400 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั วงศ์สว่างพบัลิชชิ่ง บริษทั วงศ์สว่างพบัลิชชิ่ง มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.9/2562

การค้าต้นสายปลายทางธุรกจิ แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากดั แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ธ.ค. 61

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 /เสนอราคา 449,400 บาท /ราคาที่จ้าง 449,400 บาท วงเงินงบประมาณ

(ฉบบัที่ 54 - 59)

2 จ้างเผยแพร่บทบาทภารกจิกรม 500,000 498,620 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั มลัติ มเีดีย แอนด์ บริษทั มลัติ มเีดีย แอนด์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.10/2562

พฒันาธุรกจิการค้าผ่านส่ือโทรทศัน์ เอเจนซ่ี จ ากดั/เสนอราคา เอเจนซ่ี จ ากดั/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ธ.ค. 61

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 498,620 บาท 498,620 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริการด าเนนิการจัดสอบ 200,000.00 186,960.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.11/2562

พนกังานราชการ จ านวน 3 /เสนอราคา 186,960 บาท /ราคาที่จ้าง 186,960 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ธ.ค. 61

ต าแหนง่ วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

ล าดับที่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สญัญาจา้ง)

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่/วันที่ของสญัญา

4 จ้างโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทย 4,500,000 4,554,188 e-bidding 1.บริษทั ครีเอทฟี พลาซ่า จ ากดั บริษทั ครีเอทฟี พลาซ่า จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.12/2562

ใหไ้ด้รับตราสัญลักษณ์ Thai /เสนอราคา 4,090,075 บาท /ราคาที่จ้าง 4,090,075 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ธ.ค. 61

SELECT ปงีบประมาณ 2562 2.บริษทั เจ-บิ๊คส์ เทรดด้ิง จ ากดั บาท วงเงินงบประมาณ

/เสนอราคา 4,321,000 บาท

3.บริษทั อเีว้นท ์ไนน ์มาร์

เกต็ต้ิง จ ากดั/เสนอราคา

4,450,000 บาท

4.บริษทั 168 มเีดีย เอเจนซ่ี

จ ากดั/เสนอราคา

4,450,000 บาท

5 จ้างเผยแพร่บทบาทภารกจิกรม 330,000 328,500 เฉพาะเจาะจง 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไอเดีย โซน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไอเดีย โซน มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.13/2562

พฒันาธุรกจิการค้าผ่านส่ือวิทยุ /เสนอราคา 328,500 บาท /ราคาที่จ้าง 328,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ธ.ค. 61

ประจ าปงีบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณ

หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

6 จ้างเผยแพร่บทบาทภารกจิ 500,000 498,500 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั นวิ อนิฟอร์เมชั่น บริษทั นวิ อนิฟอร์เมชั่น แอนด์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.14/2562

กรมพฒันาธุรกจิการค้าผ่านส่ือ แอนด์ โปรโมชั่น จ ากดั โปรโมชั่น จ ากดั/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ธ.ค. 61

หนงัสือพมิพ ์ประจ าปงีบประมาณ /เสนอราคา 498,500 บาท 498,500 บาท วงเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2562

7 จ้างกจิกรรมสร้างเครือข่ายธุรกจิ 5,000,000 4,964,800 e-bidding 1.บริษทั พ.ีอี.เว้นท ์เอเจนซ่ี บริษทั เจโนไซส์ จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.15/2562

บริการมลูค่าสูงที่ขับเคล่ือนด้วย จ ากดั/เสนอราคา /ราคาที่จ้าง 4,856,920 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 61

นวัตกรรม 4,761,500 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั เจโนไซส์ จ ากดั

/เสนอราคา 4,856,920 บาท

3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

/เสนอราคา 4,900,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

8 จ้างกจิกรรมน าเสนอและจ าหนา่ย 700,000 697,000.00 คัดเลือก 1.บริษทั ผลึกแกว้ โปรโมชั่น บริษทั ผลึกแกว้ โปรโมชั่น มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.16/2562

ผลิตภณัฑ์ OTOP ในงาน OTOP แอนด์ ดีไซน ์จ ากดั/เสนอราคา แอนด์ ดีไซน ์จ ากดั/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 61

City 2018 โครงการเพิ่มมลูค่า 695,000 บาท 695,000 บาท วงเงินงบประมาณ

และสร้างโอกาสทางการตลาด

ผลิตภณัฑ์ OTOP Select

9 จ้างด าเนนิกจิกรรมจัดนทิรรศการ 4,500,000 4,491,250 e-bidding 1.บริษทั พโีอ ออร์แกไนซ์ จ ากดั บริษทั อะลาโมด จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.17/2562

และน าเสนอธุรกจิในงานแสดง /เสนอราคา 4,491,650 บาท /ราคาที่จ้าง 4,384,646 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ธ.ค. 61

สินค้าเกี่ยวกบั Lifestyle 2.บริษทั จีแกรนด์ โปรดัคชั่น บาท วงเงินงบประมาณ

จ ากดั/เสนอราคา

4,450,000 บาท

3.บริษทั ผลึกแกว้ โปรโมชั่น

แอนด์ ดีไซน ์จ ากดั/เสนอราคา

4,235,000 บาท

4.บริษทั อะลาโมด จ ากดั

/เสนอ 4,384,646 บาท

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

10 จ้างด าเนนิโครงการพฒันาระบบ 4,875,100 4,770,633 e-bidding 1.บริษทั ซัมมทิ คอมพวิเตอร์ บริษทั ซัมมทิ คอมพวิเตอร์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.18/2562

จดทะเบยีนพาณิชย์ จ ากดั/เสนอราคา จ ากดั/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ธ.ค. 61

4,200,000 บาท 4,200,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั เอบซีี เทค็โนโลยี

จ ากดั/เสนอราคา

4,269,300 บาท

3.บริษทั โกอิ้งเจ็ส จ ากดั

/เสนอราคา 4,590,300 บาท

4.บริษทั บซิิเนส ออนไลน์

จ ากดั (มหาชน)/เสนอราคา

4,700,000 บาท

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่



เลขที่/วันที่ของสญัญา

11 จ้างที่ปรึกษากจิกรรมพฒันาศักย 6,000,000 6,000,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.4/2562

ภาพนกัธุรกจิบริการมอือาชีพและ โดยส านกังานศูนย์วิจัยและให้ โดยส านกังานศูนย์วิจัยและให้ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 61

นกัการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัย ค าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัย วงเงินงบประมาณ

โครงการพฒันาศักยภาพธุรกจิ ธรรมศาสตร์/เสนอราคา ธรรมศาสตร์/ราคาที่จ้าง

บริการที่มมีลูค่าสูง ภายใต้แผนงาน 5,920,000 บาท 5,920,000 บาท

บรูณาการพฒันาผู้ประกอบการและ 2.มลูนธิิเพื่อสถาบนัพฒันา

เศรษฐกจิชุมชนและพฒันาวิสาหกจิ วิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ขนาดย่อม/เสนอราคา

ประจ าป ี2562 5,987,935 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สญัญาจา้งที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง


