
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมาเอกชนด าเนินการกิจกรรม 850,000 1,000,000 สอบราคา 1.บริษทั เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชิั่น บริษทั เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชิั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.41/2559

ประกวดเวบ็ไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ออกาไนเซอร์ จ ากัด ออกาไนเซอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 เม.ย. 2559

(Best e-Commerce Website Award)   /เสนอราคา 850,000 บาท /ราคาที่จ้าง 850,000 วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั คิวเอ็กซ์เพรส บาท

(ประเทศไทย) จ ากัด

/เสนอราคา 866,700 บาท

3.บริษทั เอ็กซา ไบรท ์จ ากัด

/เสนอราคา 934,500 บาท

4.บริษทั เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด

/เสนอราคา 935,000 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษาด าเนินการพฒันาศักยภาพ 1,890,260 1,950,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.14/2559

ร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคด้านการ (วทิยาลัยนวตักรรม) (วทิยาลัยนวตักรรม) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 เม.ย. 2559

ตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพฒันาธรุกิจ 2.สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม /ราคาที่จ้าง 1,890,260 วงเงินงบประมาณ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล เพื่อสร้างและ เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั บาท

พฒันาธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

2 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับธรุกิจ 2,490,000 2,5000,00 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 1.มหาวทิยาลัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.15/2559

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน 2.มหาวทิยาลัยมหดิล หอการค้าไทย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 เม.ย. 2559

คุณภาพในระดับสากล ภายใต้โครงการ /ราคาที่จ้าง 2,490,000 วงเงินงบประมาณ

พฒันาธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล บาท

เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธรุกิจ 

e-Commerce

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างที่ปรึกษาโครงการพฒันาเพิ่มมูลค่าและ 30,899,000 30,900,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.16/2559

ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พระจอมเกล้าธนบรีุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 เม.ย. 2559

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 2.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี /ราคาที่จ้าง วงเงินงบประมาณ

พระจอมเกล้าธนบรีุ 30,899,000 บาท

3.สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจ

ศศินทร์ แหง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย

4มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ธญับรีุ

5.บริษทัมาร์เก็ตต้ิง กูรู 

แอสโซซิเอชั่น จ ากัด

วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ 17,558.70     ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั บริษัท โฟนิกซ์ จ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.73/2559

/เสนอราคา 17,558.70 /ราคาที่ซ้ือ 17,558.70 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 เม.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 6,215            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.74/2559

กรุงเทพวิทยา /เสนอราคา กรุงเทพวิทยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 เม.ย. 2559

6,215 บาท 6,215 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ 12,450.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.75/2559

กรุงเทพวิทยา /เสนอราคา กรุงเทพวิทยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 เม.ย. 2559

12,450.50 บาท 12,450.50 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน ๒ รายการ 39,162          ตกลงราคา ร้านสยามพัฒนกจิ ร้านสยามพัฒนกจิ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.76/2559

/เสนอราคา 39,162 บาท /ราคาที่ซ้ือ 39,162 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

วิธซ้ืีอหรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 4,830            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.78/2559

กรุงเทพวิทยา /เสนอราคา กรุงเทพวิทยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 เม.ย. 2559

4,830 บาท 4,830 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ 44,099          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.79/2559

กรุงเทพวิทยา /เสนอราคา กรุงเทพวิทยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2559

44,099 บาท 44,099 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,700            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ ร้านซายางยนต์ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.80/2559

หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๐ /เสนอราคา 2,700 บาท /ราคาที่ซ้ือ 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,700            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ ร้านซายางยนต์ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.81/2559

หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๔ /เสนอราคา 2,700 บาท /ราคาที่ซ้ือ 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธซ้ืีอหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวัสดุ 3 รายการ 4,596            ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.82/2559

กรุงเทพวิทยา /เสนอราคา กรุงเทพวิทยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2559

4,596 บาท 4,596 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 11,146          ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.83/2559

/เสนอราคา 11,146 บาท /ราคาที่ซ้ือ 11,146 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2559 25,000          ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น ซ.84/2559

(2525) จ ากดั /เสนอราคา (2525) จ ากดั /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 เม.ย. 2559

25,000 บาท 25,000 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธซ้ืีอหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารโครงการอบรม เร่ือง การจัดท า 1,000           ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.166/2559

แผนปฏบิติัการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผน โอ.เอ.2001 /เสนอราคา โอ.เอ.2001 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 เม.ย. 2559

กลยุทธอ์งค์กร 1,000 บาท 1,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังาน 5,000           ตกลงราคา นางอวยพร อนุสุวรรณ นางอวยพร อนุสุวรรณ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.167/2559

ตรวจสอบ ณ ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า /เสนอราคา 5,000 บาท /ราคาที่จ้าง 5,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 เม.ย. 2559

จังหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา ระหวา่งวนัที่ วงเงินงบประมาณ

๒๔-๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

3 จ้างซ่อมแซม Mainboard CCTV 6,955           ตกลงราคา บริษทั โอเพน่เทคโนโลยี บริษทั โอเพน่เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.168/2559

หมายเลขครุภณัฑ์ ๕๕-๐๘๑๑-๐๐๐๑ จ านวน ๑ งาน จ ากัด (มหาชน) /เสนอราคา จ ากัด (มหาชน) /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 เม.ย. 2559

6,955 บาท 6,955 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 2,000           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.169/2559

ก าหนดรหสัรายการบญัชี (Toxonomy) และก าหนดรายการ /เสนอราคา 2,000 บาท /ราคาที่จ้าง 2,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 เม.ย. 2559

ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน จ านวน 20 ชุด วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างเหมาตรวจรับงบการเงินและส าเนาบญัชีรายชื่อ 28,000         ตกลงราคา น.ส.วรางคณา  กาญจนเทพ น.ส.วรางคณา  กาญจนเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.170/2559

ผู้ถือหุ้นน าส่งทางไปรษณีย์ ประจ าป ี2559 /เสนอราคา 28,000 บาท /ราคาที่จ้าง 28,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมเคร่ืองพบัและบรรจุซองอัตโนมัติ ยี่หอ้ Neopost 2,140           ตกลงราคา บริษทั ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) บริษทั ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์)มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.171/2559

หมายเลขครุภณัฑ์ 57-0548-0001 จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง 2,140 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 เม.ย. 2559

ของกองบริการข้อมูลธรุกิจ 2,140 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-๓๒๖๙ 5,730.92      ตกลงราคา บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.172/2559

จ านวน ๑ งาน จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 เม.ย. 2559

5,730.92 บาท 5,730.92 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-7230 4,984.06      ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.173/2559

จ านวน ๑ งาน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 เม.ย. 2559

/เสนอราคา 4,984.06 บาท /ราคาที่จ้าง 4,984.06 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จ านวน ๑ คัน 6,000           ตกลงราคา สยามนคร เซอร์วสิ สยามนคร เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.174/2559

ไปโรงแรมชลอินเตอร์ จังหวดัชลบรีุ /เสนอราคา 6,000 บาท /ราคาที่จ้าง 6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 เม.ย. 2559

วนัที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาเอกชนจัดหาเคร่ือง LCD Projector 4,000           ตกลงราคา โรงแรมเวยีงลคอร ล าปาง โรงแรมเวยีงลคอร ล าปาง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.175/2559

เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ /เสนอราคา 4,000 บาท /ราคาที่จ้าง 4,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับการจัด 12,000         ตกลงราคา นายเดชชัย คงวฒันกุล นายเดชชัย คงวฒันกุล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.176/2559

กิจกรรมบริหารจัดการตลาดกลางผลิตภณัฑ์ชุมชนออนไลน์ /เสนอราคา 12,000 บาท /ราคาที่จ้าง 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 เม.ย. 2559

จังหวดัชัยภมูิ วนัที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กม-2601 9,615.02      ตกลงราคา บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.177/2559

จ านวน ๑ งาน ออโตโมบลิ จ ากัด /เสนอราคา ออโตโมบลิ จ ากัด /ราคาที่จ้างเสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2559

9,615.02 บาท 9,615.02 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 97,900         ตกลงราคา บริษทั สุรศิริ จ ากัด บริษทั สุรศิริ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.178/2559

จ านวน 220 กล่อง /เสนอราคา 97,900 บาท /ราคาที่จ้าง 97,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดัเชียงใหม่ 5,000           ตกลงราคา นายนิรุติน์ ช านาญเดชสกุล นายนิรุติน์ ช านาญเดชสกุล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.179/2559

จังหวดัล าพนู และจังหวดัล าปาง /เสนอราคา 5,000 บาท /ราคาที่จ้าง 5,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2559

ระหวา่งวนัที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาพื้นที่ส าหรับรับงบการเงิน รอบปบีญัชี ๒๕๕๘ 23,100         ตกลงราคา บริษทั ปยิะสมบติั เรสชิเด้นซ์ บริษทั ปยิะสมบติั เรสชิเด้นซ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.180/2559

ของส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าเขต ๔ จ ากัด /เสนอราคา 23,100 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 23,100 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 เม.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อสัมมนาเชิง 7,000           ตกลงราคา นายโกสุม สุภสร นายโกสุม สุภสร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.181/2559

ปฏบิติัการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธรุกิจ Moc Biz Club /เสนอราคา 7,000 บาท /ราคาที่จ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 เม.ย. 2559

จังหวดัชลบรีุ ในวนัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยวธิตีกลงราคา วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๖ เคร่ือง 42,500         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.182/2559

กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2559

/เสนอราคา 42,500 บาท /ราคาที่จ้าง 42,500 บาท วงเงินงบประมาณ

18 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม 3,100           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.183/2559

 หลักสูตรบญัชี...ชี้ช่องรวย คร้ังที่ 8 /เสนอราคา 3,100 บาท /ราคาที่จ้าง 3,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการจัด 48,000         ตกลงราคา บริษทั ไฟฟ ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป บริษทั ไฟฟ ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.184/2559

สัมมนาเชิงปฏบิติัการ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธรุกิจ จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2559

 Moc  Biz Club จังหวดัชลบรีุ ระหวา่งวนัที่ 48,000 บาท 48,000 บาท วงเงินงบประมาณ

๓๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

20 จ้างจัดเตรียมสถานที่รับงบการเงิน ประจ าป ี2558 42,000         ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.185/2559

/เสนอราคา 42,000 บาท /ราคาที่จ้าง 42,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 เม.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


