
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างการปรับปรุงสถานที่ปฏบิติังานเกี่ยวกับ 448,416 464,035.84 ตกลงราคา 1.บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ 1.บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.34/2559

การจัดเก็บแฟม้ทะเบยีนนิติบคุคลงบการเงิน ก่อสร้าง จ ากัด /เสนอราคา ก่อสร้าง จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2559

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ หอ้งชั้น 10 445,024.77 บาท 440,000 บาท วงเงินงบประมาณ

 โซน D 

2 จ้างจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภณัฑ์เข้าสู่ 500,000 499,155 ตกลงราคา 1.บริษทั โอเอซิส มีเดีย 1.บริษทั โอเอซิส มีเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.35/2559

ช่องทางการจ าหน่าย ตามแผนงานเชื่อมโยง จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มี.ค. 2559

การกระจายสินค้าร้านค้าส่งค้าปลีก โครงการ 489,525 บาท 489,525 บาท วงเงินงบประมาณ

พฒันาเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐาน 2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรี มีเดีย

สินค้า OTOP ไทยสู่สากล แอนด์ เอเจนซ่ี /เสนอราคา

502,900 บาท

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธธ์รุกิจ 1,500,000 1,452,347 สอบราคา 1.บริษทั เพกาซัส ครีเอชั่น 1.บริษทั เอ็กซ์ฮาบชิั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.36/2559

แฟรนไชส์ จ ากัด /เสนอราคา 588,500 จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 มี.ค. 2559

บาท 1,199,900 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั สารพดันึก (บางกอก)

จ ากัด /เสนอราคา 

1,100,000 บาท

3.บริษทั เอ็กซ์ฮาบชิั่น จ ากัด

/เสนอราคา 1,199,900

บาท

4.บริษทั มูน เฮ้าส์ สตูดิโอ 

จ ากัด /เสนอราคา

1,200,000 บาท

5.บริษทั ไดเร็คชั่น แพลน

จ ากัด /เสนอราคา 

1,399,900 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างจัดท าธงราวและปา้ยตราสัญลักษณ์ 450,000 449,400 ตกลงราคา 1.บริษทั โอเอซิส มีเดีย 1.บริษทั โอเอซิส มีเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.37/2559

ฉลาดซ้ือ ประหยัดใช้ โครงการสร้างการ จ ากัด /เสนอราคา 428,000 จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 มี.ค. 2559

รับรู้ร้านฉลาดซ้ือ ประหยัดใช้ บาท 423,720 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั มัลติ มีเดีย แอนด์

เอเจนซ่ี จ ากัด/เสนอราคา

449,400 บาท

3.บริษทั บางกอกเวลิด์ 

เอ็กซ์โป จ ากัด /เสนอราคา

470,800 บาท

5 จ้างจัดท าระบบการใหบ้ริการงานการอนุญาต 1,000,000 1,000,000 สอบราคา 1.บริษทั ก่อนเก้า จ ากัด 1.บริษทั ก่อนเก้า จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.38/2559

 และรับแจ้งตามพระราชบญัญัติการบญัชี /เสนอราคา 898,800 บาท /ราคาที่จ้าง 898,800 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 มี.ค. 2559

พ.ศ.2543 ทางอิเล็กทรอนิกส์ บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

6 รับจ้างผลิตส่ือการเรียนการสอนทาง 184,000 184,000 ตกลงราคา 1.บริษทั ทรัพย์นารา โซลูชั่น 1.บริษทั ทรัพย์นารา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.39/2559

อิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เร่ือง จ ากัด /เสนอราคา 180,000  โซลูชั่น จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มี.ค. 2559

“บญัชี...ชี้ช่องรวย” ผ่านระบบ e-learning บาท 180,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั แอทท ูซอฟต์ จ ากัด

/เสนอราคา 187,000 บาท

7 จ้างเหมาบนัทกึการน าส่งและจัดเก็บภาพ 956,888 868,000 สอบราคา 1.บริษทั อินโนเวชั่น 1.บริษทั อินโนเวชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.40/2559

เอกสาร (Scan) งบการเงินและส าเนา ควอลิทอล เทคโนโลยี จ ากัด ควอลิทอล เทคโนโลยี เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 มี.ค. 2559

บญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2559 /เสนอราคา 750,000.02 จ ากัด /เสนอราคา วงเงินงบประมาณ

เข้าระบบคอมพวิเตอร์ ใหอ้ยู่ในรูปของ บาท 750,000 บาท

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษทั สยามราชธานี จ ากัด

/เสนอราคา 770,400 บาท

3.บริษทั ซัมมิท คอมพวิเตอร์

จ ากัด /เสนอราคา 866,700

บาท

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



เลขที/่วันที่ของสัญญา

8 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมการสร้างนักการค้า 12,500,000 12,500,000 คัดเลือก 1.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.13/2559

มืออาชีพ (Smart Trader) และประเมิน (สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ (สถาบนับณัฑิตบริหาร เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 มี.ค. 2559

สถานะทางธรุกิจ (Entrepreneur ศศินทร์ แหง่จุฬาลงกรณ์ ธรุกิจ ศศินทร์ แหง่จุฬา วงเงินงบประมาณ

Diagnosis Model) ภายใต้โครงการสร้าง มหาวทิยาลัย) ลงกรณ์มหาวทิยาลัย) /

นักการค้ามืออาชีพ           2.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคา 12,500,000

(ศูนย์ใหค้ าปรึกษาและพฒันา บาท

ผู้บริหาร ทางธรุกิจแหง่

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี

3.มหาวทิยาลัยกรุงเทพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559

วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

9 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์และ 1,710,000 1,704,677.67 สอบราคา 1.บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ 1.บริษทั เมโทรซิสเต็มส์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.3/2559

เคร่ืองโทรสาร 27 รายการ ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มี.ค. 2559

/เสนอ 34 รายการ (มหาชน) /ราคาที่ซ้ือ วงเงินงบประมาณ

ราคา 468,472.75 บาท 246,699.20 บาท

2.บริษทั คอนทนิิวอัสฟอร์ม (จ านวน 27 รายการ)

แอนด์ คอมพวิเตอร์ จ ากัด

/เสนอ 18 รายการ

ราคา 237,347.55 บาท

2.บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด

/เสนอ 40 รายการ

ราคา 1,615,892.60 บาท

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สัญญาซ้ือขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

10 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์และ 1,710,000 1,704,677.67 สอบราคา 1.บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ 1.บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.4/2559

เคร่ืองโทรสาร 13 รายการ ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 มี.ค. 2559

/เสนอ 34 รายการ 1,358,630.36 บาท วงเงินงบประมาณ

ราคา 468,472.75 บาท (จ านวน 13 รายการ)

2.บริษทั คอนทนิิวอัสฟอร์ม

แอนด์ คอมพวิเตอร์ จ ากัด

/เสนอ 18 รายการ

ราคา 237,347.55 บาท

2.บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด

/เสนอ 40 รายการ

ราคา 1,615,892.60 บาท

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (สัญญาซ้ือขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 4,010            ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.62/2559

/เสนอราคา 4,010 บาท /ราคาที่ซ้ือ 4,010 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,680          ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.63/2559

/เสนอราคา 17,680 บาท /ราคาที่ซ้ือ 17,680 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 9,437.40       ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.64/2559

/เสนอราคา 9,437.40 /ราคาที่ซ้ือ 9,437.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มี.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 700               ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.65/2559

/เสนอราคา 700 บาท /ราคาที่ซ้ือ 700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือกระดาษเมทลัลิค 250 แกรม ขนาดA4 สีขาวมุก 3,317            ตกลงราคา บริษทั แอนทาลิส บริษทั แอนทาลิส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.66/2559

จ านวน 225 แผ่น (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2559

/เสนอราคา 3,317 บาท /ราคาที่ซ้ือ 3,317 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ จ านวน ๒ ลูก ส าหรับรถยนต์ 5,600            ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.67/2559

หมายเลขทะเบยีน นจ-๑๕๘๐ และ นจ-๑๑๔๘ จ ากัด /เสนอราคา 5,600 จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ 5,600 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 มี.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ 9,416            ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.68/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด /เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 มี.ค. 2559

9,416 บาท 9,416 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3 รายการ 9,135            ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.69/2559

เสนอราคา 9,135 บาท /ราคาที่ซ้ือ 9,135 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 14 รายการ 11,807          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.70/2559

วทิยา /เสนอราคา วทิยา /ราคาที่ซ้ือ 11,807 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มี.ค. 2559

11,807 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน เมษายน 2559 25,000          ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.71/2559

(2555) จ ากัด /เสนอราคา (2555) จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มี.ค. 2559

25,000 บาท 25,000 บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ 12,115          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.72/2559

วทิยา /เสนอราคา วทิยา /ราคาที่เสนอ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 มี.ค. 2559

12,115 บาท 12,115 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง 9,350          ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.136/2559

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบญัชีเพื่อรองรับการปฏบิติัตาม /เสนอราคา 9,350 บาท /ราคาที่จ้าง 9,350 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มี.ค. 2559

มาตรการบญัชีชุดเดียว จ านวน ๕๕๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 6,600          ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.137/2559

บญัชีชี้ช่องรวย คร้ังที่ ๕ และ ๖ จ านวน ๒๐๐ ชุด /เสนอราคา 6,600 บาท /ราคาที่จ้าง 6,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 1 คัน  เดินทางไป 19,000        ตกลงราคา บจ.กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บจ.กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.138/2559

ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวดักาญจนบรีุ /เสนอราคา 19,000 บาท /ราคาที่จ้าง 19,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนิค 672             ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.139/2559

การถ่ายภาพสินค้าส าหรับร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1-2 /เสนอราคา 672 บาท /ราคาที่จ้าง 672 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 มี.ค. 2559

จ านวน 60 ชุด วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 10,900        ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.140/2559

55-0526-0026 (รายได้ 4) และ 0121/539/43 กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 มี.ค. 2559

/เสนอราคา 10,900 บาท /ราคาที่จ้าง 10,900 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการอบรมเชิง 24,000        ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.141/2559

ปฏบิติัการหลักสูตร ก้าวหน้าส าหรับผู้ประกอบการที่มี /เสนอราคา 24,000 บาท /ราคาที่จ้าง 24,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 มี.ค. 2559

ศักยภาพเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ รุ่น ๑ วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าแทน่โพเดียมไม้สีขาว จ านวน ๑๕ แทน่ 19,260        ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.142/2559

/เสนอราคา 19,260 บาท /ราคาที่จ้าง 19,260 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมเคร่ืองฟอกอากาศ ชั้น 10 กองข้อมูลธรุกิจ 1,926          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.143/2559

 หมายเลขครุภณัฑ์ 0129/148/40  เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย  เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2559

/เสนอราคา 1,926 บาท /ราคาที่จ้าง 1,926 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการจัดอบรมเชิง 24,000        ตกลงราคา มหาวทิยาลัยบรูพา มหาวทิยาลัยบรูพา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.144/2559

ปฏบิติัการพฒันาผู้ประกอบการเข้าสู่ธรุกิจ e-Commerce /เสนอราคา 24,000 บาท /ราคาที่จ้าง 24,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2559

 (ส่วนภมูิภาค) จังหวดัชลบรีุ วนัที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมพนักงานราชการใน 3,017.50     ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.145/2559

ส่วนภมูิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจสอบบญัชีและ /เสนอราคา 3,017.50 /ราคาที่จ้าง 3,017.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มี.ค. 2559

การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จ านวน 85 ชุด 

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายภาพดิจิตอล แบบ SLR ยี่หอ้ Nikon 15,087        ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.146/2559

 รุ่น D๗๐๐๐ หมายเลขครุภณัฑ์ ๕๔-๐๘๐๑-๐๐๐๔ เอนเตอร์ไพรส /เสนอราคา เอนเตอร์ไพรส /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มี.ค. 2559

15,087 บาท 15,087 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรม 20,745        ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.147/2559

เร่ือง ก่อร่าง สร้างธรุกิจ นิติบคุคลไทย จ านวน ๓๒๐ ชุด /เสนอราคา 20,745 บาท /ราคาที่จ้าง 20,745 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นง-๕๙๒๖ 15,970.82   ตกลงราคา บริษทั สยามนิสสันออโต้ บริษทั สยามนิสสันออโต้ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.148/2559

จ านวน ๑ งาน จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2559

16,056.42 บาท 16,056.42 บาท วงเงินงบประมาณ

14 จ้างซ่อมเก้าอี้เจ้าหน้าที่เบาะสีม่วง จ านวน 6 ตัว 3,700          ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.149/2559

/เสนอราคา 3,700 บาท /ราคาที่จ้าง 3,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างท าเอกสารคู่มือการรับงบการเงิน ประจ าป ี๒๕๕๙ 8,947.50     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.150/2559

 จ านวน ๑๕๐ เล่ม โอ.เอ.2001 /เสนอราคา โอ.เอ.2001 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 มี.ค. 2559

8,947.50 บาท 8,947.50 บาท วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมเคร่ืองจัดระบบคิว หมายเลขครุภณัฑ์ 16,585        ตกลงราคา บริษทั ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล บริษทั ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.151/2559

๐๑๘๐/๙/๕๒ ของกองข้อมูลธรุกิจ  จ ากัด /เสนอราคา 16,858 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 16,858 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มี.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน จ านวน ๑๕ ตัว 9,950          ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.152/2559

ของส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าเขต ๒ /เสนอราคา 9,950 บาท /ราคาที่จ้าง 9,950 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

18 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 12,000        ตกลงราคา สยามนคร เซอร์วสิ สยามนคร เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.153/2559

/เสนอราคา 12,000 บาท /ราคาที่จ้าง 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดัสุราษฎร์ธานี 7,000          ตกลงราคา นายกฤษฎา ยวนลาการ นายกฤษฎา ยวนลาการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.154/2559

จังหวดัชุมพร และจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์วนัที่ /เสนอราคา 7,000 บาท /ราคาที่จ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 มี.ค. 2559

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และวนัที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดั 3,500          ตกลงราคา นายถาวร ศรีสันติชัย นายถาวร ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.155/2559

ประจวบคีรีขันธ ์ไป จังหวดันนทบรีุ /เสนอราคา 3,500 บาท /ราคาที่จ้าง 3,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 มี.ค. 2559

ในวนัที่ 1 เมษายน 2559 วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

21 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอกาศ เดินทางจังหวดัภเูก็ต 4,500          ตกลงราคา นายธชัพล ถาวรเดชา นายธชัพล ถาวรเดชา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.156/2559

จังหวดัพงังาและจังหวดัสุราษฎร์ธานี /เสนอราคา 4,500 บาท /ราคาที่จ้าง 4,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 มี.ค. 2559

วนัที่ 25 มีนาคม 2559 วงเงินงบประมาณ

22 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-3276 553.19        ตกลงราคา บริษทั พระนคร ยนตรการ บริษทั พระนคร ยนตรการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.157/2559

จ ากัด /เสนอราคา 553.19 จ ากัด /เสนอราคา 553.19 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 มี.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

23 จ้างตรวจสอบเอกสารงบการเงินและรับงบการเงินและ 87,325        ตกลงราคา นางสาวพชัรา สันธโิยธนิ นางสาวพชัรา สันธโิยธนิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.158/2559

/หรือบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รอบปบีญัชี ๒๕๕๘ /เสนอราคา 87,325 บาท /ราคาที่จ้าง 87,325 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 5 ตัว 5,750          ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.159/2559

/เสนอราคา 5,750 บาท /ราคาที่จ้าง 5,750 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

25 จ้างออกแบบ ผลิตและติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 29,639        ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.160/2559

การรับงบการเงินป ี๒๕๕๙ และกระดาษหวัจดหมายข่าว /เสนอราคา 29,639 บาท /ราคาที่จ้าง 29,639 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

26 จ้างพมิพก์ระดาษส าหรับออกหนังสือรับรองการประกอบธรุกิจ 66,875        ตกลงราคา บริษทั รุ่งศิลปก์ารพมิพ ์ บริษทั รุ่งศิลปก์ารพมิพ ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.161/2559

ของคนต่างด้าว จ านวน 12,500 แผ่น 6 (1977) จ ากัด /เสนอราคา (1977) จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 มี.ค. 2559

66,875 บาท 66,875 บาท วงเงินงบประมาณ

27 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สลก. (DCR 0121/656/43) 8,200          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.162/2559

ทก (55-0526-0015) กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 มี.ค. 2559

/เสนอราคา 8,200 บาท /ราคาที่จ้าง 8,200 บาท วงเงินงบประมาณ

28 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนารับฟงั 4,000          ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.163/2559

ความคิดเหน็กฎหมายวา่ด้วยทะเบยีนพาณิชย์ /เสนอราคา 4,000 บาท /ราคาที่จ้าง 4,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 มี.ค. 2559

จ านวน 250 ชุด วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

29 จ้างซ่อมแซมทอ่น้ าทิ้ง ชั้น 11 และชั้น 17 จ านวน 1 งาน 11,770        ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.164/2559

จ ากัด /เสนอราคา 11,770 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 11,770 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 มี.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

30 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 8,250          ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.165/2559

บญัชีชี้ช่องรวย คร้ังที่ 7 /เสนอราคา 8,250 บาท /ราคาที่จ้าง 8,250 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มี.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง


