
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างพมิพใ์บส าคัญแสดงการจดทะเบยีน 340,000 340,000 ตกลงราคา 1.บจ.โมเดอร์น ฟล์ิม บจ.โมเดอร์น ฟล์ิม เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.32/2559

หา้งหุ้นส่วนบริษทั พค.0401 เซ็นเตอร์ /เสนอราคา /ราคาที่จ้าง 339,992.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ก.พ. 2559

จ านวน 1,000 เล่ม 339,992.50 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.ก.พล (1996)

/เสนอราคา 342,935 บาท

3.บจ.อิส ออกัส /เสนอราคา

347,750 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างพมิพก์ระดาษโลโก้กรมพฒันา 620,000 601,875 สอบราคา 1.บจ.ประชุมช่าง /เสนอราคา บจ.ศรีเมืองการพมิพ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.33/2559

ธรุกิจการค้า จ านวน 2,500,000 แผ่น 596,525 บาท /ราคาที่จ้าง 600,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ก.พ. 2559

2.บจ.ศรีเมืองการพมิพ์ บาท วงเงินงบประมาณ

/เสนอราคา 600,000 บาท

3.บจ.สินทวกีารพมิพ์

/เสนอราคา 615,000 บาท

4.บจ.เอบซิ อินเตอร์กรุ๊ป

/เสนอราคา 615,250 บาท

5.บจ.ธนาเพรส /เสนอราคา

617,500 บาท

6.บจ.ฐานการพมิพ์

/เสนอราคา 654,516 บาท

7.บจ.คอมพรินท ์ซัพพลาย

/เสนอราคา 882,750 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

8.บจ.โรงงานอุตสาหกรรม

กระดาษบางปะอิน

/เสนอราคา 925,000 บาท

3 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดหาตลาดให ้ 28,593,500 27,000,000 คัดเลือก 1.สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.12/2559

SME Provincial Champions ศาสตร์ ศาสตร์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.พ. 2559

2.มหาวทัยาลัยธรรมศาสตร์ 27,000,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือปากกาหมึกเจลสีน้้าเงิน ขนาด 1.0 มม. จ้านวน 2 โหล 1,080            ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.47/2559

เซ็นเตอร์ จ้ากัด /เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ้ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.พ. 2559

1,080 บาท 1,080 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 17 รายการ 68,380          ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.48/2559

/เสนอราคา 28,380 /ราคาที่ซ้ือ 28,380 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 1 รายการ 1,476            ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.49/2559

เซ็นเตอร์ จ้ากัด /เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ้ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

1,476 บาท 1,476 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 22 รายการ 164,378        ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.50/2559

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.พ. 2559

164,378 บาท 164,378 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือกล่องเคเบลิ และชุดอุปกรณ์ติดต้ัง 4,500            ตกลงราคา นายวนิัย  บรีุพาน นายวนิัย  บรีุพาน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.51/2559

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์รับสัญญาณทวีี /เสนอราคา 4,500 บาท /ราคาที่ซ้ือ 4,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือกระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม ขนาด เอ 4 4,511.12       ตกลงราคา บริษทั แอนทาลิส (ประเทศ บริษทั แอนทาลิส (ประเทศ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.52/2559

ส้าหรับการจัดพมิพห์นังสือรับรอง จ้านวน 306 แผ่น ไทย) จ้ากัด /เสนอราคา ไทย) จ้ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.พ. 2559

4,511.12 บาท 4,511.12 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ 1,746            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.53/2559

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.พ. 2559

1,746 บาท 1,746 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ไฟฟา้ จ้านวน ๗ รายการ 28,532.71     ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.54/2559

/เสนอราคา 28,532.71 /ราคาที่ซ้ือ 28,532.71 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 9 รายการ 2,540            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.55/2559

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2559

2,540 บาท 2,540 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 4 รายการ 5,180            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.56/2559

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.พ. 2559

5,180 บาท 5,180 บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง 13,062.50     ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือจุฬา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.57/2559

ประเทศ จ้านวน 3 รายการ เสนอราคา 13,062.50 /ราคาที่ซ้ือ 13,062.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.พ. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 6 รายการ 7,525            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.58/2559

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.พ. 2559

7,525 บาท 7,525 บาท วงเงินงบประมาณ

13 ซ้ืออุปกรณ์หอ้งน้้า จ้านวน 2 รายการ 9,750            ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.59/2559

/เสนอราคา 9,750 บาท /ราคาที่ซ้ือ 9,750 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 7 รายการ 17,226          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.60/2559

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.พ. 2559

17,226 บาท 17,226 บาท วงเงินงบประมาณ

15 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ้าเดิอน มีนาคม 2559 26,000          ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.61/2559

 (2555) จ้ากัด /  (2555) จ้ากัด / เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ก.พ. 2559

เสนอราคา 26,000 บาท ราคาที่ซ้ือ 26,000 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการจัด 6,000           ตกลงราคา มหาวทิยาลัยนเรศวร มหาวทิยาลัยนเรศวร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.105/2559

อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาผู้ประกอบการเข้าสู่ธรุกิจ /เสนอราคา 6,000 บาท /ราคาที่จ้าง 6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ก.พ. 2559

 e-Commerce (ส่วนภมูิภาค) จังหวดัพษิณุโลก วงเงินงบประมาณ

วนัที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 

2 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิติัการ 23,570         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.106/2559

ปลดล็อคธรุกิจ SMEs ด้วยนวตักรรม จ านวน 500 ชุด /เสนอราคา 23,570 บาท /ราคาที่จ้าง 23,570 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังาน 9,000           ตกลงราคา นายทองใบ  บญุเนา นายทองใบ  บญุเนา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.107/2559

ตรวจสอบ ณ ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า จังหวดั /เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

หนองบวัล าภ ูจังหวดัหนองคาย และจังหวดับงึกาฬ วงเงินงบประมาณ

ระหวา่งวนัที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จ้างพมิพใ์บค่ันเอกสารการประชุม ๑๒ แบบ 42,800         ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.108/2559

จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด /เสนอราคา 42,800 บาท /ราคาที่จ้าง 42,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างซ่อมแซมโต๊ะท างานไม้สัก หมายเลขครุภณัฑ์ 13,500         ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.109/2559

๐๑๔๖/๑๕/๔๓ จ ากัด /เสนอราคา 13,500 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 13,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ 2,200           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.110/2559

ก าหนดรหสัรายการบญัชี (Taxonomy) และก าหนดรายการ /เสนอราคา 2,200 บาท /ราคาที่จ้าง 2,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

ย่อมที่ต้องมีในงบการเงิน จ านวน 20 ชุด วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 6,270           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.111/2559

บญัชีชี้ช่องรวย คร้ังที่ 3 จ านวน 110 ชุด /เสนอราคา 6,670 บาท /ราคาที่จ้าง 6,670 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

8 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับการอบรม 9,000           ตกลงราคา นายอนันท ์ไข่เกิด นายอนันท ์ไข่เกิด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.112/2559

เชิงปฏบิติัการ ปลดล็อธรุกิจ SMEs ด้วยนวตักรรม ณ /เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.พ. 2559

จังหวดัเพชรบรีุ ในวนัที่ ๙-๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดักระบี่ 11,200         ตกลงราคา นายสมหมาย เส็นจิต นายสมหมาย เส็นจิต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.113/2559

 ระหวา่งวนัที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ /เสนอราคา 11,200 บาท /ราคาที่จ้าง 11,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับการอบรม 8,100           ตกลงราคา นายอนันท ์ไข่เกิด นายอนันท ์ไข่เกิด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.114/2559

เชิงปฏบิติัการ ปลดล็อคธรุกิจ SMEs ด้วยนวตักรรม ณ /เสนอราคา 8,100 บาท /ราคาที่จ้าง 8,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.พ. 2559

จังหวดัราชบรีุ ในวนัที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดั 7,000           ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รังทองทวัร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รังทองทวัร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.115/2559

พษิณุโลก และจังหวดัเพชรบรูณ์ ในระหวา่ง  -รถเช่า /เสนอราคา 7,000  -รถเช่า /ราคาที่จ้าง 7,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.พ. 2559

วนัที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

12 ซ่อมอุปกรณ์โสต หง้อประชุมชั้น 6 จ านวน 3 รายการ 21,485.60    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.116/2559

เอนเตอร์ไพรส /เสนอราคา เอนเตอร์ไพรส /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.พ. 2559

21,485.60 บาท 21,485.60 บาท วงเงินงบประมาณ

13 ซักผ้าม่านโปร่ง หอ้งประชุมชั้น 6 จ านวน 4 ชุด 9,000           ตกลงราคา ร้านดีไซน์ ผ้าม่าน ร้านดีไซน์ ผ้าม่าน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.117/2559

(ขาด 2/8 เมตร) /เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างซ่อมแซมประตูหอ้งอาหารสัวดิการกรม ชั้น 8 4,066           ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.118/2559

กรมพฒันาธรุกิจการค้า  จ ากัด /เสนอราคา 4,066  จ ากัด /ราคาที่จ้าง 4,066 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.พ. 2559

(ยกเลิก) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

15 จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมธรุกิจการค้า ชั้น ๖ 32,687.43    ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.119/2559

จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.พ. 2559

32687.43 บาท 32687.43 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

16 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการ 18,300         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.120/2559

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ จ านวน ๒๐๐ ชุด /เสนอราคา 18,300 บาท /ราคาที่จ้าง 18,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

17 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการวเิคราะห์ 30,210         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.121/2559

งบการเงินส าหรับผู้ประกอบการ จ านวน ๙๕๕ ชุด /เสนอราคา 30,210 บาท /ราคาที่จ้าง 30,210 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

18 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 13,900         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.122/2559

(กค DCR 0121/541/43, สธ DCR 0121/524/43) 2555 /เสนอราคา 2555 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2559

13,900 บาท 13,900 บาท วงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ใน 16,000         ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.123/2559

การสัมมนาเชิงปฏบิติัการ ยกระดับธรุกิจโลจิสติกส์ไทยให ้  จ ากัด /เสนอราคา 16,000  จ ากัด /ราคาที่จ้าง 16,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2559

Strong ในวนัที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

20 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการก ากับ 3,024           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.124/2559

ดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชี คร้ังที่ 43 (1/2559) /เสนอราคา 3,024 บาท /ราคาที่จ้าง 3,024 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2559

จ านวน 28 ชุด วงเงินงบประมาณ

21 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-3269 2,759.90      ตกลงราคา บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.125/2559

จ านวน 1 งาน จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.พ. 2559

2,759.90 บาท 2,759.90 บาท วงเงินงบประมาณ

22 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1150 5,770.51      ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.126/2559

จ านวน 1 งาน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.พ. 2559

เสนอราคา 5,770.51 บาท ราคาที่จ้าง 5,770.51 บาท วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศส าหรับการจัด 10,000         ตกลงราคา นายเดชชัย คงวฒันกุล นายเดชชัย คงวฒันกุล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.127/2559

อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาผู้ประกอบการเข้าสู่ธรุกิจ /เสนอราคา 10,000 บาท /ราคาที่จ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.พ. 2559

e-Commerce (ส่วนภมูภาค) จังหวดัชลบรีุ วงเงินงบประมาณ

วนัที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

24 จ้างเหมาสถานที่จัดอบรมเชิงปฏบฺติัการ 48,000         ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.128/2559

/เสนอราคา 48,000 บาท /ราคาที่จ้าง 48,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

25 จ้างท าตรายาง จ านวน 80 อัน (หลายส านัก) 11,090         ตกลงราคา ร้านธรรมธร /เสนอราคา ร้านธรรมธร /ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.129/2559

11,090 บาท 11,090 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

26 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเดินทางไปตรวจสอบ 3,400           ตกลงราคา นายศรีศักด์ิ  ถิระพฒัน์ นายศรีศักด์ิ  ถิระพฒัน์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.130/2559

ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าในส่วนภมูิภาค คร้ังที่ 4 /เสนอราคา 3,400 บาท /ราคาที่จ้าง 3,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร 7,525           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.131/2559

บญัชี...ชี้ช่องรวย คร้ังที่ 4 /เสนอราคา 7,525 บาท /ราคาที่จ้าง 7,525 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.พ. 2559

วงเงินงบประมาณ
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

28 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงาน ในวนัที่ 14,000         ตกลงราคา บริษทั ธนัชวชิญ์ แทรเวล บริษทั ธนัชวชิญ์ แทรเวล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.132/2559

๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และ วนัที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  กรุ๊ป จ ากัด /เสนอราคา  กรุ๊ป จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.พ. 2559

14,000 บาท 14,000 บาท วงเงินงบประมาณ

29 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ รายการ  34,000         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.133/2559

(หมายเลขครุภณัฑ์ 55-0526-0033 กค, 2555 /เสนอราคา 2555 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.พ. 2559

55-0526-0031 ธช) 34,000 บาท 34,000 บาท วงเงินงบประมาณ

30 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 48 ชุด 2,138.88      ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.134/2559

 โอ.เอ.2001 /เสนอราคา  โอ.เอ.2001 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.พ. 2559

2,138.88 บาท 2,138.88 บาท วงเงินงบประมาณ

31 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1152 4,371.16      ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.135/2559

จ านวน 1 งาน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ก.พ. 2559

เสนอราคา 4,371.16 บาท ราคาที่จ้าง 4,371.16 บาท วงเงินงบประมาณ
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