
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน Thailand 1,234,000 1,500,000 สอบราคา 1.บริษทั เอ็กซา ไบรท์ บริษทั เอ็กซา ไบรท์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.42/2559

Online Mega Sale ภายใต้โครงการ จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2559

พฒันาธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล 1,234,000 บาท /ราคาที่จ้าง 1,234,000 วงเงินงบประมาณ

เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธรุกิจ 2.บริษทั วาย ทรี โปร กรุ๊ป บาท

e-Commerce จ ากัด /เสนอราคา

1,391,000 บาท

3.บริษทั ดิจิตอล เซอร์วสิ

โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลต้ิง

จ ากัด /เสนอราคา

1,471,250

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 673,000 672,504 สอบราคา 1.บริษทั คอมพรินท ์ซัพพลาย 2.บริษทั มาสเตอร์ฟอร์ม มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.43/2559

จ านวน 1,200 กล่อง จ ากัด /เสนอราคา อินดัสตร้ี จ ากัด /เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ค. 2559

503,328 บาท 511,200 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั มาสเตอร์ฟอร์ม

อินดัสตร้ี จ ากัด /เสนอราคา

511,200 บาท

3.บริษทั เจนเนอรัล 

คอมพวิเตอร์ จ ากัด

/เสนอราคา 426,440 บาท

4.บริษทั สุรศิริ จ ากัด

/เสนอราคา 536,712 บาท

5.บริษทั ทอ็ปมัลติพร้ินทส์

จ ากัด /เสนอราคา

450,368 บาท

6.บริษทั ยูนิเวอร์แซล

ฟอร์มส อินดัสตร้ี จ ากัด

/เสนอราคา 633,012 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างด าเนินการจัดงาน Thailand 3,000,000 3,000,000   พเิศษ 1.บริษทั เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชิั่น บริษทั เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชิั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.44/2559

e-Commerce Day คร้ังที่ 5 ออกาไนเซอร์ จ ากัด ออกาไนเซอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ค. 2559

/เสนอราคา 2,500,000 /ราคาที่จ้าง 2,490,000 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

2.บริษทั ดิ-แอ็ท-โมสท ์

พระเซ็นเทชั่น จ ากัด

/เสนอราคา 3,770,000

บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ Samsung 8,988            ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.85/2559

รุ่น CLX ๖๒๕๐ Fx C๕๐๘L จ านวน ๒ กล่อง ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ค. 2559

/เสนอราคา 8,988 บาท /ราคาที่ซ้ือ 8,988 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือหนังสือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1,680            ตกลงราคา สภาวชิาชีพบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.86/2559

(ปรับปรุง 2558) ฉบบัรวมเล่ม 1 จ านวน 4 ชุด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ค. 2559

และฉบบัรวมเล่ม 2 จ านวน 4 ชุด /เสนอราคา 1,680 บาท /ราคาที่ซ้ือ 1,680 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือรถเข็น จ านวน 4 คัน 11,486.45     ตกลงราคา บริษทั เล็ทส์โกฟอร์อิท บริษทั เล็ทส์โกฟอร์อิท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.87/2559

จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ค. 2559

11,486.45 บาท 11,486.45 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือพดัลม ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 6 ตัว 6,900            ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.88/2559

/เสนอราคา 6,900 บาท /ราคาที่ซ้ือ 6,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕R๑๕ LEO๖๒๗ 11,200          ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.89/2559

ส าหรับรถยนต์หมายเลข นง-๙๓๔๖ จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ค. 2559

11,200 บาท 11,200 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๒๕/๕๐R๑๗ PRIMACY ๓ST 20,800          ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.90/2559

ส าหรับรถยนต์หมายเลข กม-๒๖๐๑ จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 พ.ค. 2559

20,800 บาท 20,800 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T๘ ๒x๓๒W จ านวน ๒๐๐ อัน 68,000          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.91/2559

กรุงเทพวทิยา /เสนอราคา กรุงเทพวทิยา /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 พ.ค. 2559

68,000 บาท 68,000 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,700            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ /เสนอราคา ร้านซายางยนต์ /ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.92/2559

หมายเลขทะเบยีน กย-3267 2,700 บาท 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดิอน มิถุนายน 2559 28,000          ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.93/2559

(2525) จ ากัด /เสนอราคา (2525) จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 พ.ค. 2559

28,000 บาท 28,000 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการจัดอบรม 50,000      ตกลงราคา มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.186/2559

เชิงปฏบิติัการพฒันาผู้ประกอบการเข้าสู่ธรุกิจ e-Commerce /เสนอราคา 50,000 บาท /ราคาที่จ้าง 50,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 พ.ค. 2559

(ส่วนภมูิภาค)จังหวดัสงขลา วนัที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการจัดอบรม 48,000      ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.187/2559

เชิงปฏบิติัการเทคนิคการตลาดออนไลน์ /เสนอราคา 48,000 บาท /ราคาที่จ้าง 48,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 พ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1154 จ านวน 1 งาน 6,917.76   ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.188/2559

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2559

/เสนอราคา 6,917.76 /ราคาที่จ้าง 6,917.76 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

4 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนทอ่น้ าดี 54,500      ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.189/2559

จ ากัด /เสนอราคา 54,500 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 54,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าส าเนาเอกสารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้าง 3,350        ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.190/2559

สมรรถนะการส่งเสริมพฒันาธรุกิจ จ านวน 50 ชุด เอ.2001 /เสนอราคา เอ.2001 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2559

3,350 บาท 3,350 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังานตรวจสอบ 25,200      ตกลงราคา นายถาวร ศรีสันติชัย นายถาวร ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.191/2559

ณ ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าจังหวดัตราด จันทบรีุ /เสนอราคา 25,200 บาท /ราคาที่จ้าง 25,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2559

และระยอง ระหวา่งวนัที่ ๑๑-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

7 จ้างลงประกาศส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบริษทั 26,900      ตกลงราคา บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.192/2559

กรุงเทพมหานคร เร่ือง จะขีดชื่อหา้งหุ้นส่วนบริษทั /เสนอราคา 26,900 บาท /ราคาที่จ้าง 26,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 พ.ค. 2559

ออกจากทะเบยีน วงเงินงบประมาณ

8 ซ่อมเคร่ืองพมิพดี์ดธรรมดา ยี่หอ้ OLIMPIA 1,337.50   ตกลงราคา บริษทั นุกิ เน็ทเวร์ิค จ ากัด บริษทั นุกิ เน็ทเวร์ิค จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.193/2559

หมายเลขครุภณัฑ์ 0116/231/38 /เสนอราคา 1,337.50 /ราคาที่จ้าง 1,337.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 พ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-5927 จ านวน 1 งาน 1,300        ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.194/2559

จ ากัด /เสนอราคา 1,300 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 1,300 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

10 ท าเอกสารเตือนนิติบคุคลที่ส่งงบกระดาษและใหย้ื่นงบ 16,665      ตกลงราคา บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.195/2559

ทางอิเล็กทรอนิกส์อีกคร้ังหนึ่ง จ านวน 33,330 แผ่น เซอร์วสิ จ ากัด /เสนอราคา เซอร์วสิ จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ค. 2559

16,665 บาท 16,665 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาลิฟต์ ของส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า 18,093.70 ตกลงราคา บริษทั สยาม ฮิตาชิ เอลลิเว บริษทั สยาม ฮิตาชิ เอลลิเว มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.196/2559

เขต ๒ เตอร์ จ ากัด /เสนอราคา เตอร์ จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ค. 2559

18,093.70 บาท 18,093.70 บาท วงเงินงบประมาณ

12 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 4 หมายเลขครุภณัฑ์ 14,400      ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.197/2559

๕๕-๐๕๒๖-๐๐๑๗ และ ๕๕-๐๕๒๖-๐๐๒๔ ชั้น 3 กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ค. 2559

หมายเลขครุภณัฑ์ ๕๕-๐๕๒๖-๐๐๑๓ /เสนอราคา 14,400 บาท /ราคาที่จ้าง 14,400 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานหน้าโถงลิฟท ์โซน A ชั้น ๑๗ 10,165      ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.198/2559

จ ากัด /เสนอราคา 10,165 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 10,165 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

14 จ้างพมิพห์นังสือ พรบ.การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 70,620      ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.199/2559

พ.ศ. 2542 จ านวน 2000 เล่ม /เสนอราคา 70,620 บาท /ราคาที่จ้าง 70,620 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 พ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างขนย้ายเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตนของนิติบคุคลที่ 35,000      ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.200/2559

ลงทะเบยีนสมัครสมาชิกในระบบ DBD-e-Fileing จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 พ.ค. 2559

ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากส านักงานพฒันาธรุกิจ 35,000 บาท 35,000 บาท วงเงินงบประมาณ

การค้าเขต ๑-๖ ส่งมอบใหก้องข้อมูลธรุกิจ

16 จ้างเหมาเปล่ียนทอ่ และซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด 7,000        ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.202/2559

จ ากัด /เสนอราคา 7,000 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 7,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 พ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของส านักงานพฒันาธรุกิจ 39,300      ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.203/2559

การค้า เขต ๓ จ านวน ๔ เคร่ือง 2555 /เสนอราคา 2555 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ค. 2559

39,300 บาท 39,300 บาท วงเงินงบประมาณ

18 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1149 จ านวน 1 งาน 2,958.55   ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.204/2559

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 พ.ค. 2559

/เสนอราคา 2,958.55 /ราคาที่จ้าง 2,958.55 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

19 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1148 จ านวน 1 งาน 5,639.97   ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.205/2559

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 พ.ค. 2559

/เสนอราคา 5,639.97 /ราคาที่จ้าง 5,639.97 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

20 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏบิติัการ 4,032        ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.206/2559

เทคนิคการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 /เสนอราคา 4,032 บาท /ราคาที่จ้าง 4,032 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 พ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

21 จ้างซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 6,206        ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.207/2559

๕๕-๐๘๐๗-๐๐๐๑ เอนเตอร์ไพรส /เสนอราคา เอนเตอร์ไพรส /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 พ.ค. 2559

6,206 บาท 6,206 บาท

22 จ้างท าตรายาง จ านวน ๕๕ อัน 6,050        ตกลงราคา ร้านธรรมธร /เสนอราคา ร้านธรรมธร /ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.208/2559

6,050 บาท 6,050 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-3276 3,759.98   ตกลงราคา บริษทั พระนคร ยนตรการ บริษทั พระนคร ยนตรการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.209/2559

จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ค. 2559

37,59.98 บาท 37,59.98 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

24 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1147 2,569.07   ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.210/2559

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด / เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 พ.ค. 2559

เสนอราคา 2,596.07 บาท ราคาที่จ้าง 2,596.07 บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง


