
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 34,000.00             33,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จ ำกัด บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จ ำกัด ซ.26/2562
33,900.00                             33,900.00                             ๑ ก.ค. ๖๒

2 336,000.00           335,299.48        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด ซ.27/2562
335,299.48                           335,299.48                           ๔ ก.ค. ๖๒

3 3,750.00               3,691.50            เฉพาะเจาะจง  บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด  บริษัท โฟทีก้ำ จ ำกัด ซ.28/2562
3,691.50                               3,691.50                               ๔ ก.ค. ๖๒

4 13,500.00             13,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไต้ตง ร้านไต้ตง ซ.29/2562

13,000.00                             13,000.00                             ๙ ก.ค. ๖๒

5 9,700.00               9,642.31            เฉพาะเจาะจง จ.86/2562
๙ ก.ค. ๖๒

                               9,642.31                                9,642.31 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย   
โตโยต้า จ ากัด

จัดซ้ือดรัมและหมึกเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ

จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 8 เส้น 
และแบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน 1 ลูก

จัดซ้ือหมึกส าหรับแฟกซ์ (Fax) ย่ีห้อ 
Brother รุ่น 2950 จ านวน 3 กล่อง

ซ้ือกรอบใส่หนังสือรับรองคุณภาพ
ส านักงานบัญชี จ านวน ๑๐๐ อัน

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นจ-1150 นนทบุรี

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย   
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

6 7,800.00               7,704.00            เฉพาะเจาะจง ซ.30/2562

๑๒ ก.ค. ๖๒

                               7,704.00                                7,704.00 

7 9,600.00               8,475.00            เฉพาะเจาะจง  ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร  ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร จ.87/2562

8,475.00                               8,475.00                               ๑๒ ก.ค. ๖๒

8 13,000.00             13,000.00          เฉพาะเจาะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.88/2562

                             13,000.00                              13,000.00 ๑๒ ก.ค. ๖๒

9 500,000.00           500,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด  บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด สญ.ซ 10/2562

                           497,550.00                            497,550.00 ๑๒ ก.ค. ๖๒

10 499,800.00           499,800.00        เฉพาะเจาะจง สญ.ซ 11/2562
๑๕ ก.ค. ๖๒

                           499,800.00                            499,800.00 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ซ้ือชุดโปรแกรม Load Balance 
ส าหรับใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ใบอนุญาตผู้บังคับ
หลักประกัน จ านวน ๓ ม้วน

 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค      
ซัพพลาย จ ากัด

 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค      
ซัพพลาย จ ากัด

จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชี
คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ณ ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน ๓ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi Access Point) 
พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 21 ชุด

 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

11 485,000.00           484,500.00        เฉพาะเจาะจง สญ.จ 45/2562
๑๘ ก.ค. ๖๒

                           484,500.00                            484,500.00 

12 786.45                  786.45               เฉพาะเจาะจง จ.89/2562

๑๙ ก.ค. ๖๒
                                  786.45                                   786.45 

13 1,800.00               1,780.00            เฉพาะเจาะจง  นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง  นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง จ.90/2562

                               1,780.00                                1,780.00 ๑๙ ก.ค. ๖๒

14 28,050.00             28,050.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด  บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด ซ.31/2562

                             27,178.00                              27,178.00 ๒๔ ก.ค. ๖๒

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ ผ้าสเกิร์ต และ
ผ้าคลุมเก้าอ้ี จ านวน 105 ผืน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน           
 2 รายการ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นจ-1580 นนทบุรี

จ้างกิจกรรมผลักดันสินค้าชุมชนท่ีมีอัต
ลักษณ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และ
พัฒนาคอนเท็นต์มาร็เก็ตต้ิง ภายใต้
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 
Online (B2C) ประจ าปีงบประมาณ 
2562

 บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

 บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 500,000.00           494,000.00        เฉพาะเจาะจง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สญ.จ 46/2562

                           494,000.00                            494,000.00 ๒๕ ก.ค. ๖๒

16 485,000.00           483,500.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออลล์ โพรไวเดอร์ จ ากัด  บริษัท ออลล์ โพรไวเดอร์ จ ากัด สญ.จ 47/2562

                           483,500.00                            483,500.00 ๓๑ ก.ค. ๖๒

จ้างกิจกรรมพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards 
Global) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรน
ไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


