
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างโครงการพฒันาเพิ่มประสิทธภิาพระบบ 1,500,000 1,500,000 สอบราคา 1.บจ.ทลูเฟลโลส เน็ตเวร์ิค บจ.ทลูเฟลโลส เน็ตเวร์ิค มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.27/2559

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แอนด์ ดีไซน์ /เสนอราคา แอนด์ ดีไซน/์ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค.2559

1,181,280 บาท 1,181,280 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.เจ-บิ๊คส์ เทรดด้ิง

/เสนอราคา 1,188,000

บาท

3.บจ.บางกอก เวบ็ โซลูชั่น

/เสนอราคา 1,250,000

4.บจ.ไนท คลับ/เสนอราคา

1,450,000 บาท

5.บจ.ทรัพย์ นารา โซลูชั่น

/เสนอราคา 1,250,000

6.บจ.รวยดีไซน/์เสนอราคา

1,254,387.75 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างการจัดจ้างบ ารุงรักษาระบบรักษา 630,680 630,680 สอบราคา บจ. ไซท ์เพรพาเรชั่น บจ. ไซท ์เพรพาเรชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.28/2559

ความปลอดภยัหอ้ง Data Center ระบบ แมเนจเมนท ์/เสนอราคา แมเนจเมนท/์ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ม.ค.2559

ปรับอากาศและส ารองไฟฟา้ ปงีบประมาณ 625,950 บาท 625,950 บาท วงเงินงบประมาณ

2559 คร้ังที่ 4 บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี /

เสนอราคา 630,000 บาท 

3 รับจ้างพฒันาระบบแจ้งข้อมูลสัญญา 2,000,000 2,000,000 สอบราคา บจ. ดาต้าโกลบ /เสนอราคา บจ. ดาต้าโกลบ/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.29/2559

หลักประกันทางธรุกิจ 1,950,000 บาท 1,950,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ม.ค.2559

บจ.กนกสิน เอ็กซปอร์ต วงเงินงบประมาณ

/เสนอราคา 1,980,000 

บาท 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 ก่อสร้าง ตามโครงการพฒันาและปรับปรุง 25,714,000 25,714,000 e-bidding 1.บจ.คอม เทรดด้ิง / บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.30/2559

ศูนย์คอมพวิเตอร์ (หอ้ง Data Center) เสนอราคา /ราคาที่จ้าง 25,248,255 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ม.ค.2559

กรมพฒันาธรุกิจการค้า  25,637,366 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.ไซทเ์พรพพาเรชั่น

แมเนจเมนท ์/เสนอราคา

25,550,000 บาท

3.บจ.ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี /

เสนอราคา 25,248,255

บาท

4.บจ.กนกสิน เอ็กซปอร์ต

อิมปอร์ต /เสนอราคา

25,650,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5 จ้างพมิพแ์บบบริการข้อมูลธรุกิจ 450,000 449,400 ตกลงราคา 1.บจ.สินทวกีารพมิพ ์ บจ.สินทวกีารพมิพ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.31/2559

 (แบบ บธ.1) จ านวน 1,500,000 แผ่น /เสนอราคา 237,000 /ราคาที่จ้าง 237,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ม.ค.2559

2.บจ.โมเดอร์นฟล์ิม เซ็นเตอร์ บาท วงเงินงบประมาณ

/เสนอราคา 353,100 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษาพฒันาศักยภาพการบริหาร 2,500,000 2,500,000 คัดเลือก 1.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีปทมุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.9/2559

จัดการธรุกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภท 2.มหาวทิยาลัยศรีปทมุ /ราคาที่จ้าง 2,500,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ม.ค.2559

อาคารชุด บา้นจัดสรร และอาคารส านักงาน บาท วงเงินงบประมาณ

ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพการบริหาร

จัดการธรุกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS 

ปงีบประมาณ 2559

2 จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับธรุกิจที่มี 2,300,000 2,295,000 คัดเลือก 1.สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.10/2559

ธรรมาภบิาลดีเด่น ศาสตร์ /ราคาที่จ้าง 2,295,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ม.ค.2559

2.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการ 3,200,000 3,200,000 คัดเลือก 1. มหาวทิยาลัยรังสิต มหาวทิยาลัยมหดิล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.11/2559

บริหารจัดการธรุกิจบริการสุขภาพ ภายใต้ 2.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย /ราคาที่จ้าง 3,200,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ม.ค.2559

โครงการพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการ 3.มหาวทิยลัยธรรมศาสตร์ บาท วงเงินงบประมาณ

ธรุกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS 4.มหาวทัยาลัยมหดิล

ปงีบประมาณ 2559 5.มหาวทิยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา

6.บจ.เอ็กเซลเลนท ์บสิเนจ

แมเนจเม้นท์

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 ซ้ือคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ จ านวน 7,214,200 7,211,800 e-bidding 1 บจ.แนส คอมพ ์เอ็ดดูเคท บจ.แนส คอมพ ์เอ็ดดูเคท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซค.1/2559

10 รายการ คร้ังที่ 2 /เสนอราคา 6,868,168 /ราคาที่ซ้ือ 6,868,168 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ม.ค.2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 บจ.โอเพน่ เทคโนโลยี

/เสนอราคา 6,939,000

บาท

3.บจ.สินอ าพนั คอมพวิเตอร์

/เสนอราคา 6,991,240

บาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์)



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒน์บริการ บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.39/59

(2555) จ ากัด /เสนอราคา (2555) จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ธ.ค. 2559

27,000 บาท 27,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือตลับผ้าหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพช์นิดเข็มกระแทกยี่หอ้ 1,733.40   ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด บริษัท โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.40/59

EPSON LQ-2180 จ านวน 4 อัน /เสนอราคา 1,733.40 /ราคาที่ซ้ือ 1,733.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ม.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕R๑๕ จ านวน ๔ เส้น 13,900.00    ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.41/59

และแบตเตอร่ี ขนาด NS๑๐๐ จ านวน ๑ ลูก  จ ากัด /เสนอราคา  จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ม.ค. 2559

13,900 บาท 13,900 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือก๊อกน้ าแบบทรงคอยาวส าหรับอ่างล้างจาน 1 อัน 995.10         ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.42/59

/เสนอราคา 995.10 บาท /ราคาที่ซ้ือ 995.10 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือชุดสังฆทาน จ านวน 9 ชุด ส าหรับวนัสถาปนาครบรอบ 12,150.00    ตกลงราคา ร้านเพชรรุ่งโรจน์ สังฆภณัฑ์ ร้านเพชรรุ่งโรจน์ สังฆภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.43/59

 93 ป ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า /เสนอราคา 12,150 บาท /ราคาที่ซ้ือ 12,150 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ม.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6 รายการ 7,913.50      ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.44/59

/เสนอราคา 7,913.50 /ราคาที่ซ้ือ 7,913.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ม.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 13 รายการ 15,724.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.45/59

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ม.ค. 2559

15,724 บาท 15,724 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน กุมภาพนัธ ์2559 26,000.00    ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.46/2559

(2555) จ ากัด /เสนอราคา (2555) จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ม.ค. 2559

26,000 บาท 26,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม เร่ือง ผู้ท าบญัชีปฏบิติัให้ 14,525.00  ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.89/2559

ถูกต้องตามกฎหมาย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ จ านวน ๓๕๐ ชุด เอกสาร /เสนอราคา เอกสาร ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ม.ค. 2559

14,525 บาท 14,525 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 10,560.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.90/2559

บญัชีชี้ช่องรวย คร้ังที่ ๑ และ ๒ จ านวน ๒๒๐ ชุด เอกสาร /เสนอราคา เอกสาร /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2559

10,560 บาท 10,560 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม เร่ือง ผู้ท าบญัชีปฏบิติั 4,900.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.91/2559

ใหถู้กต้องตามกฎหมาย คร้ังที่ 6/2559 จ านวน 350 ชุด เอกสาร /เสนอราคา เอกสาร /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2559

4,900 บาท 4,900 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังานตรวจสอบ 5,000.00      ตกลงราคา นายประคอง  จันทาราม นายประคอง  จันทาราม มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.92/2559

ณ ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าจังหวดัพษิณุโลก และ /เสนอราคา 5,000 บาท /ราคาที่จ้าง  5,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ม.ค. 2559

 ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าจังหวดัพจิิตร วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังานตรวจสอบ 4,500.00      ตกลงราคา นายอุดร  แจ่มจันทร์ นายอุดร  แจ่มจันทร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.93/2559

ณ ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าจังหวดันครสวรรค์ และ /เสนอราคา 4,500 บาท /ราคาที่จ้าง  4,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ม.ค. 2559

ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าจังหวดัชัยนาท วงเงินงบประมาณ

6 จา้งท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมโครงการ 20,550.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.94/2559

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ ณ จังหวดัเชียงใหม่ เอกสาร /เสนอราคา เอกสาร /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ม.ค. 2559

จ านวน ๓๐๐ ชุด 20,550 บาท 20,550 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิติัการ ปลดล็อคธรุกิจ 5,950.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.95/2559

 SMEs ด้วยนวตักรรม กิจกรรมสร้างนักธรุกิจรุ่นใหม่ เอกสาร /เสนอราคา เอกสาร /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ม.ค. 2559

โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ จ านวน ๑๐๐ ชุด 4,950 บาท 4,950 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรม เร่ือง 14,760.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.96/2559

ก่อร่าง สร้างธรุกิจ นิติบคุคลไทย จ านวน ๑๘๐ ชุด เอกสาร /เสนอราคา เอกสาร /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2559

14,760 บาท 14,760 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างพมิพว์ฒิุบตัรและปกวฒิุบตัร ส าหรับกิจกรรมสร้างธรุกิจ 4,001.80      ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.97/2559

เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ในส่วนภมูิภาคโครงการพฒันาศักยภาพ /เสนอราคา 4,001.80 /ราคาที่จ้าง  4,001.80 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ม.ค. 2559

การบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธรุกิจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

แฟรนไชส์ จ านวน 34 ชุด

10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ในการเดินทางตรวจเยี่ยม 7,000.00      ตกลงราคา นายสมเจตน์ ยุคลธร นายสมเจตน์ ยุคลธร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.98/2559

ร้านค้าส่งค่าปลีกและธรุกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวดั /เสนอราคา 7,000 บาท /ราคาที่จ้าง  7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ม.ค. 2559

อุบลราชธานี จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดัสุรินทร์ และจังหวดั วงเงินงบประมาณ

บรีุรัมย์ ระหวา่งวนัที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

11 จ้างซ่อมแซมประตูกระจก ชั้น ๓ และ ชั้น ๔ อาคาร 20,330.00    ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.99/2559

กรมพฒันาธรุกิจการค้า  จ ากัด /เสนอราคา  จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ม.ค. 2559

20,330 บาท 20,330 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างท าตรายาง จ านวน 94 อัน 9,920.00      ตกลงราคา ร้านธรรมธร /เสนอราคา ร้านธรรมธร /ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.100/2559

9,920 บาท 9,920 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ม.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิติัการ 5,950.00      ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.101/2559

ปลดล็อคธรุกิจ SMEs ด้วยนวตักรรม กิจกรรมสร้างนักธรุกิจ เอกสาร /เสนอราคา เอกสาร /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ม.ค. 2559

รุ่นใหม่ โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ จ านวน ๑๐๐ ชุด 5,950 บาท 5,950 บาท วงเงินงบประมาณ

14 ซ่อมแซมปา้ยอักษร DBD หอ้งศูนย์ฝึกอบรม 3,800.00      ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.102/2559

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ชั้น 6  จ ากัด /เสนอราคา  จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ม.ค. 2559

3,800 บาท 3,800 บาท วงเงินงบประมาณ

15 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข 23,500.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.103/2559

DCR 0121/645/43 (สลก) DCR 0121/423/43 (บต) กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ม.ค. 2559

 DCR 0121/682/42 (กค) /เสนอราคา 23,500 บาท /ราคาที่จ้าง  23,500 บาท วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมแซมประตูส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า 6,420.00      ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.104/2559

 เขต ๕ (บางนา) จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ม.ค. 2559

6,420 บาท 6,420 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง


