
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภยั 138,000 138,000 ตกลงราคา บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.20/2559

หอ้ง Data Center ระบบปรับอากาศ /เสนอราคา 131,320 /เสนอราคา 131,320 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 58

และส ารองไฟฟา้ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6,000,000 6,000,000 วธิพีเิศษ บมจ. บซิิเนส ออนไลน์ บมจ. บซิิเนส ออนไลน์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.21/2559

 ระบบใหบ้ริการ รับงบการเงินผ่านทาง /เสนอราคา 5,970,000 /เสนอราคา 5,970,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 58

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 3,140,000 3,140,000 e-bidding 1.บจ.ซัมมิท คอมพวิเตอร์ บจ.วนิทค์อม เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.22/2559

ระบบฐานข้อมูล ปงีบประมาณ 2559 เสนอราคา 3,140,000 /เสนอราคา 3,120,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ธ.ค. 58

คร้ังที่ 2 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.วนิทค์อม เทคโนโลยี

/เสนอราคา 3,120,000

บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างโครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 1,800,000 1,800,000 สอบราคา 1.บจ.ดาต้าโกลบ /เสนอราคา บจ.ก่อนเก้า /เสนอราคา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.23/2559

 กับหน่วยงาน ภายนอก (Web Services 1,769,000 บาท 1,490,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ธ.ค. 58

2.บจ.ก่อนเก้า /เสนอราคา วงเงินงบประมาณ

1,490,000 บาท

5 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนัธโ์ครงการ 320,000 320,000 ตกลงราคา 1.บจ.มัลติ มีเดีย แอนด์ บจ.โอเอซิส มีเดีย / มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.24/2559

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย เอเจนซ่ี /เสนอราคา เสนอราคา 285,155 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ธ.ค. 58

หลักประกันทางธรุกิจ 310,000 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.โอเอซิส มีเดีย 

/เสนอราคา 285,155

บาท

6 จ้างจัดพมิพแ์ฟม้ทะเบยีนนิติบคุคล 203,000 203,000 ตกลงราคา 1.บจ.โมเดิร์นฟลิม์เซ็นเตอร์ บจ.สินทวกีารพมิพ์/ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.25/2559

 จ านวน 6,000 แฟม้ /เสนอราคา 186,180 บาท เสนอราคา 202,200 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ธ.ค. 58

2.บจ.สินทวกีารพมิพ์/ บาท วงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 202,200 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

7 จ้างพมิพห์นังสือคัมภร์ีนักบญัชีมืออาชีพ 184,000 184,000 ตกลงราคา 1.บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย บจ.คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.26/2559

อินโนเวชั่น /เสนอราคา อินโนเวชั่น /เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 58

179,760 บาท 179,760 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.ธนภทัร (2006) 

พร้ินต้ิง /เสนอราคา

205,975 บาท

วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพ 6,500,000 6,500,000 คัดเลือก 1.ศูนย์บม่เพาะธรุกิจ บจ.บสิิเนส โค้ช แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.1/2559

การตลาดธรุกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการ มหาวทิยาลัยศรีปทมุ คอนซัลต้ิง /เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 58

พฒันาศักยภาพการบริหารจัดการและ 2.บจ.บสิิเนส โค้ช แอนด์ 6,480,000 บาท วงเงินงบประมาณ

สร้างโอกาสทางการตลาดธรุกิจแฟรนไชส์ คอนซัลต้ิง

ปงีบประมาณ 2559

2 จ้างที่ปรึกษายกระดับการบริหารจัดการธรุกิจ 9,500,000 9,500,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.2/2559

ใหบ้ริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO ภายใต้ (คณะวทิยากรจัดการ วทิยา  โดย สถาบนัวจิัยและให้ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ธ.ค. 58

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ เขตศรีราชา ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย วงเงินงบประมาณ

และสร้างโอกาสทางตลาดธรุกิจใหบ้ริการ 2.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ /เสนอราคา

โลจิสติกส์ ปงีบประมาณ 2559  โดย สถาบนัวจิัยและให้ 9,500,000 บาท

ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์

3.มหาวทิยาลัยบรูพา (ศูนย์วิ

จัยโลจิสติกส์และการจัดการ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการ 2,700,000 2,700,000 คัดเลือก 1.บจ.ควอลิต้ี โฟกัส จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.3/2558

บริหารจัดการธรุกิจในระบบแฟรนไชส์ 2.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย ศูนย์บริการวชิาการแหง่ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ธ.ค. 58

ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพการบริหาร โดย ศูนย์บริการวชิาการแหง่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วงเงินงบประมาณ

จัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธรุกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สนอราคา /2,700,000

แฟรนไชส์ ปงีบประมาณ 2559 3.บจ.คิว เอ็กซ์เพรส (ประ บาท

เทศไทย)

4 จ้างที่ปรึกษากิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง 2,700,000 2,700,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.4/2559

สมาคมการค้าตามแนวทาง Balanced  โดย สถาบนัวจิัยและให้  โดย สถาบนัวจิัยและให้ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ธ.ค. 58

Scorecard (BSC) ภายใต้โครงการขับ ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย วงเงินงบประมาณ

เคล่ือนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ /เสนอราคา

2.มูลนิธสิถาบณัวจิัยและให้ 2,674,000 บาท

ค าปรึกษาแหง่มหาวทัยาลัย

ธรรมศาสตร์

3.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5 จ้างที่ปรึกษาพฒันาศักยภาพการบริหารจัด 2,420,000 2,420,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.5/2559

การธรุกิจบริการก่อสร้างและวศิวกรรม (คณะวศิวกรรมศาสตร์)  โดย สถาบนัวจิัยและให้ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ธ.ค. 58

ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพการบริหาร 2.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย วงเงินงบประมาณ

จัดการธรุกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS  โดย สถาบนัวจิัยและให้ ธรรมศาสตร์ /เสนอราคา

ปงีบประมาณ 2559 ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย 2,420,000 บาท

ธรรมศาสตร์

3.สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั

(คณะวศิวกรรมศาสตร์)

6 จ้างที่ปรึกษาาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,440,000 1,440,000 คัดเลือก 1.สถาบณับณัฑิตพฒันบริหาร สถาบณับณัฑิตพฒันบริหาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.6/2559

และการส่ือสารกรมพฒันาธรุกิจการค้า ศาสตร์ ศาสตร์ /เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ธ.ค. 58

2.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 1,408,880 บาท วงเงินงบประมาณ

 โดย สถาบนัวจิัยและให้

ค าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

7 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการ 15,500,000 15,500,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.7/2559

บริหารจัดการและพฒันาศักยภาพด้านการ 2.บจ.มาร์เก็ตต้ิง กูรู แอสโซ เสนอราคา 15,288,800 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ธ.ค. 58

ตลาดธรุกิจ ภายใต้โครงการสร้างความ ซิเอชั่น บาท วงเงินงบประมาณ

เข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธรุกิจค้า 3.สถาบนัพฒันาวสิาหกิจ

ส่งค้าปลีก ปงีบประมาณ 2559 ขนาดกลางและขนาดย่อม

8 จ้างที่ปรึกษากิจกรรม สร้างนักธรุกิจมืออาชีพ 5,800,000 5,800,000 คัดเลือก 1.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.8/2559

และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครง โดย ศูนย์บริการวชิาการแหง่ (คณะเศรษฐศาสตร์) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ธ.ค. 58

การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธรุกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย /เสนอราคา 5,770,000 วงเงินงบประมาณ

บริการอย่างมืออาชีพ 2.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ บาท

(คณะเศรษฐศาสตร์)

3.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียงดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 4,675.90       ตกลงราคา บจ. นุกิ เน็ทเวร์ิค / บจ. นุกิ เน็ทเวร์ิค มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.30/2559

เสนอราคา 4,675.90 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ธ.ค. 58

บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ HP 6,859.77       ตกลงราคา บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.31/2559

จ านวน ๔ รายการ คอร์ปอเรชั่น / เสนอราคา คอร์ปอเรชั่น เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ธ.ค. 58

6,859.77 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือแบตเตอร่ีวทิยุส่ือสารและสายสัญญาณเสียง 15,183.30     ตกลงราคา หจก. ทรีบวิด์เอน หจก. ทรีบวิด์เอน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.32/2559

จ านวน ๒ รายการ เตอร์ไพรส์ / เสนอราคา เตอร์ไพรส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ธ.ค. 58

15,183.3 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,105.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ / ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.33/2559

เสนอราคา 3,105 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  มกราคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 67,315.84     ตกลงราคา บจ. ลีก้า บสิสิเนส / บจ. ลีก้า บสิสิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.34/2559

เสนอราคา 67,315.84 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ธ.ค. 58

บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ 38,260.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ / ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.35/2559

เสนอราคา 38,260 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 23,760.00     ตกลงราคา หจก. 26 กรกฎาคม / หจก. 26 กรกฎาคม มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.36/2559

เสนอราคา 23,760 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 15,245.00     ตกลงราคา หจก. กรุงเทพวทิยา / หจก. กรุงเทพวทิยา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.37/2559

เสนอราคา 15,245 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  มกราคม  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือกระดาษโน้ตมีกาวในตัวแบบต่อเนื่อง ขนาด 3x3 นิ้ว 875.00          ตกลงราคา หจก. กรุงเทพวทิยา / หจก. กรุงเทพวทิยา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.38/2559

 สีเหลือง จ านวน 25 เล่ม เสนอราคา 875 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

วันที่   5  มกราคม  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนากฎหมายหลัก 16,000.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.68/2559

ประกันทางธรุกิจ ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทนุ /เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ธ.ค. 58

จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิติัการ 14,250.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.69/2559

 กิจกรรม พฒันาผู้ประกอบการเข้าสู่ธรุกิจ e-Commerce /เสนอราคา 14,250 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ธ.ค. 58

 (ส่วนภมูิภาค) จ านวน ๑๕๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

3 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนากฎหมายหลักประกัน 3,200.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.70/2559

ทางธรุกิจ ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทนุ /เสนอราคา 3,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ธ.ค. 58

จ านวน 200 ชุด วงเงินงบประมาณ

4 จ้างซ่อมกุญแจตู้ไม้ หมายเลขครุภณัฑ์ 0108/587/42 802.50         ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.71/2559

 จ านวน 1 งาน /เสนอราคา 802.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  มกราคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 800.00         ตกลงราคา หจก.กฤตเมธแอร์ 2555 หจก.กฤตเมธแอร์ 2555 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.72/2559

0121/878/42 จ านวน 1 เคร่ือง /เสนอราคา 800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 8,000.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.73/2559

สร้างธรุกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ในส่วนภมูิภาค /เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ธ.ค. 58

 ณ จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ๕๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรม 61,800.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.74/2559

 เร่ือง ก่อร่าง สร้างธรุกิจ นิติบคุคลไทย จ านวน ๘๐๐ ชุด /เสนอราคา 61,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการสร้าง 13,500.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.75/2559

นักบญัชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) /เสนอราคา 13,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ธ.ค. 58

จ านวน ๑๓๕ ชุด วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  มกราคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างท าส าเนาเอกสารและประกาศนียบตัร โครงการ 5,900.00      ตกลงราคา หจก. เพื่อน.โอ.เอ.2001 หจก. เพื่อน.โอ.เอ.2001 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.76/2559

ฝึกอบรมหลักสูตร นายทะเบยีนระดับเข้มข้น ร่นที่ ๑/๒๕๕๙ /เสนอราคา 5,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ธ.ค. 58

จ านวน ๒๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

10 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1580 1,288.28      ตกลงราคา บจ. โตโยต้านนทบรีุ บจ. โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.77/2559

จ านวน 1 งาน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า / เสนอ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 58

 ราคา 1,288.28 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 7,400.00      ตกลงราคา หจก.กฤตเมธแอร์ 2555 หจก.กฤตเมธแอร์ 2555 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.78/2559

DCR ๐๑๒๑/๔๔๑/๔๓ /เสนอราคา 7,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-๕๙๒๖ 28,462.00    ตกลงราคา บจ. สยามนิสสันออโต้ บจ. สยามนิสสันออโต้ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.79/2559

จ านวน ๑ งาน /เสนอราคา 28,462 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซม ฝ้าเพดานภายในหอ้งน้ า โซน A และ โซน B 99,510.00    ตกลงราคา บจ. บ.ีดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บจ. บ.ีดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.80/2559

จ านวน ๑ งาน /เสนอราคา 99,510 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  มกราคม  พ.ศ. 2559
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 18,300.00    ตกลงราคา หจก.กฤตเมธแอร์ 2555 หจก.กฤตเมธแอร์ 2555 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.81/2559

DCR ๐๑๒๑/๕๒๕/๔๓ และ หมายเลขครุภณัฑ์ /เสนอราคา 18,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ธ.ค. 58

 ๕๕-๐๕๒๖-๐๐๒๔ วงเงินงบประมาณ

15 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา โครงการสัมมนา 7,680.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.82/2559

รับฟงัความคิดเหน็กฎหมายวา่ด้วยทะเบยีนพาณิชย์ /เสนอราคา 7,680 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ธ.ค. 58

จ านวน ๓๒๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

16 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร 30,240.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.83/2559

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ คร้ังที่ ๓ /เสนอราคา 30,240 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ธ.ค. 58

ณ ส่วนกลาง จ านวน ๓๒๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

17 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 1,300.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.84/2559

ก าหนดรหสัรายการบญัชี (Taxonomy) และก าหนดรายการ /เสนอราคา 1,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ธ.ค. 58

ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน จ านวน 20 ชุด วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (ข้อตกลงจ้าง)
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18 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิติัการ 8,680.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.85/2559

ปลดล็อคธรุกิจ SMEs ด้วยนวตักรรม กิจกรรมสร้างนักธรุกิจ /เสนอราคา 8,680 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ธ.ค. 58

รุ่นใหม่ โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ จ านวน ๑๖๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

19 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายภาพโปรเจคเตอร์ NEC รุ่น ๑๖ ๒ P 6,206.00      ตกลงราคา หจก.ทรีบวิด์ เอนเตอร์ไพรส หจก.ทรีบวิด์ เอนเตอร์ไพรส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.86/2559

 หมายเลขครุภณัฑ์ ๕๕-๐๘๐๗-๐๐๑ หอ้งประชุมม่วงมงคล /เสนอราคา 6,206 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ธ.ค. 58

 ชั้น ๖ วงเงินงบประมาณ

20 ซ่อมประตูกระจกบานเล่ือนทางเข้า - ออก ส านักงาน 6,420.00      ตกลงราคา บจ. บ.ีดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บจ. บ.ีดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.87/2559

พฒันาธรุกิจการค้าเขต ๖ จ านวน ๑ งาน /เสนอราคา  6,420 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ

21 จ้างท าตรายาง จ านวน 336 อัน 41,000.00    ตกลงราคา ร้านธรรมธร / เสนอราคา ร้านธรรมธร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.88/2559

41,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ธ.ค. 58

วงเงินงบประมาณ
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