
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างจัดนิทรรศการ "OTOP ไทยก้าวสู่ 399,110 400,000 ตกลงราคา 1.บริษทั มิวท ์จ ากัด บริษทั เอ็กซคอน จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.45/2559

ตลาดสากล" ในงาน "OTOP Midyear /ราคาที่เสนอ 399,999.17 /ราคาที่จ้าง 399,110 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 มิ.ย. 2559

 2016" ตามโครงการพฒันาเพิ่มมูค่า บาท บาท วงเงินงบประมาณ

และยกระดับมาตรฐานสินค้า 2.บริษทั เอ็กซคอน จ ากัด

OTOP ไทยสู่สากล /ราคาที่เสนอ 399,110

บาท

2 จ้างด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ 450,000 450,000 ตกลงราคา 1.บริษทั พเีพลิมีเดีย กรุ๊ป 1.บริษทั พเีพลิมีเดีย กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.46/2559

SMEs ไทยสู่การเปน็ผู้ประกอบธรุกิจ จ ากัด /ราคาที่เสนอ จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 มิ.ย. 2559

มืออาชีพ โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ 450,000 บาท 450,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาตลาด

สินค้าภมูิภาค ประจ าป ี2559

3 จ้างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า 479,000 480,000 ตกลงราคา 1.บริษทั คิดซ่าส์ 1979 1.บริษทั คิดซ่าส์ 1979 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.47/2559

OTOP และสินค้าชุมชน โครงการพฒันา จ ากัด /ราคาที่เสนอ จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 มิ.ย. 2559

เพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า 479,000 บาท 479,000 บาท วงเงินงบประมาณ

 OTOP ไทยสู่สากล ป ี2559

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างที่ปรึกษาพฒันาศักยภาพการตลาดธรุกิจ 22,250,000 22,400,000 คัดเลือก 1.บริษทั เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชิั่น บริษทั บสิิเนส โค้ช แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.17/2559

แฟรนไชส์ โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก ออกาไนเซอร์ จ ากัด คอนซัลต้ิง จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 มิ.ย. 2559

ปงีบประมาณ 2559 /เสนอราคา 2,500,000 /ราคาที่จ้าง วงเงินงบประมาณ

บาท 22,250,000 บาท

2.บริษทั ดิ-แอ็ท-โมสท ์

พระเซ็นเทชั่น จ ากัด

/เสนอราคา 3,770,000

บาท

5 จ้างที่ปรึกษาด าเนินโครงการเพิ่มมูลค่า 3,000,000 3,046,000 คัดเลือก 1.สถาบนัเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.18/2559

ผลิตภณัฑ์และขยายตลาดออนไลน์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 มิ.ย. 2559

OTOP ไทยสู่สากล ลาดกระบงั ลาดกระบงั /ราคาที่จ้าง วงเงินงบประมาณ

2.สมาคมส่งเสริมเทนโนโลยี 3,000,000

(ไทย-ญี่ปุ่น)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพส์ าเนาสีด า ยี่หอ้ ริโก้ จ านวน 2 กล่อง 898.80          ตกลงราคา บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.94/2559

จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มิ.ย. 2559

8,988 บาท 8,988 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับหอ้งน้ า จ านวน ๙ รายการ เขต 3 13,583.65     ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.95/2559

/เสนอราคา 13,483.65 /ราคาที่ซ้ือ 13,483.65 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงานโครงการสอบพนักงานราชการ 10 รายการ 8,313            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.96/2559

วทิยา/ เสนอราคา วทิยา/ ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 มิ.ย. 2559

8,313 บาท 8,313 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือหฟูงัส าหรับพนักงานรับโทรศัพท์ 11,427.60     ตกลงราคา บริษทั ควอลิต้ี บสิ 1974 บริษทั ควอลิต้ี บสิ 1974 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.97/2559

จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 มิ.ย. 2559

11,427.60 บาท 11,427.60 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือหนังสือ Wiley CPA Excel Exam Review 2016 2,010.25       ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.98/2559

Study Guide January: Financial Accounting and มหาวทิยาลัย /เสนอราคา มหาวทิยาลัย /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มิ.ย. 2559

Reporting จ านวน 1 ชุด 2,010.25 บาท 2,010.25 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 23 รายการ 22,073.50     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.99/2559

/เสนอราคา 22,073.50 /ราคาที่ซ้ือ 22,073.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5 รายการ 2,313            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.100/2559

วทิยา/เสนอราคา 2,313 วทิยา/ราคาที่ซ้ือ 2,313 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน 18 รายการ 7,033.11       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 26 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 26 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.101/2559

กรกฎาคม /เสนอราคา กรกฎาคม /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มิ.ย. 2559

7,033.11 บาท 7,033.11 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5 รายการ (โครงการสัมมนาสร้างมืออาชีพ 3,655            ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.102/2559

ธรุกิจบริหารทรัพย์สิน ) /เสนอราคา 3,655 บาท /ราคาที่ซ้ือ 3,655 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4 รายการ 7,485            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.103/2559

วทิยา /เสนอราคา 7,485 วทิยา /ราคาที่ซ้ือ 7,485 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ สีด า Brother TN-1000 1,926            ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.104/2559

จ านวน 2 กล่อง เซ็นเตอร์ จ ากัด /เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มิ.ย. 2559

1,926 บาท 1,926 บาท วงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,700            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ /เสนอราคา ร้านซายางยนต์ /ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.105/2559

หมายเลขทะเบยีน นง-5926 2,700 บาท 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

13 ซ้ือหลอดไฟฟา้ และ ถ่านอัลคาไลน์ 5,292            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.106/2559

วทิยา /เสนอราคา 5,292 วทิยา /ราคาที่ซ้ือ 5,292 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 26,000          ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.107/2559

(2525) จ ากัด /เสนอราคา (2525) จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มิ.ย. 2559

26,000 บาท 26,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร 3,230           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.211/2559

บญัชี...ชี้ช่องรวย  ณ จังหวดัเชียงใหม่ 85 ชุด /เสนอราคา 3,230 บาท /ราคาที่จ้าง 3,230 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการรับฟงัความคิดเหน็ต่อรูปแบบ 1,650           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.212/2559

การเงินของบริษทัมหาชนจ ากัดพร้อมค าอธบิายรายการ /เสนอราคา 1,650 บาท /ราคาที่จ้าง 1,650 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มิ.ย. 2559

จ านวน 25 ชุด วงเงินงบประมาณ

3 จ้างพมิพว์ฒิุบตัรและปกวฒิุบตัรส าหรับกิจกรรมสร้างธรุกิจ 10,946.10    ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.213/2559

เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ส่วนกลาง จ านวน ๑ งาน /เสนอราคา 10,946.10 /ราคาที่จ้าง 10,946.10 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทาง 6,600           ตกลงราคา นายเดชชัย คงวฒันกุล นายเดชชัย คงวฒันกุล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.214/2559

จังหวดัเพชรบรีุ ระหวา่งวนัที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ /เสนอราคา 6,600 บาท /ราคาที่จ้าง 6,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 มิ.ย. 2559

จ านวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพนัธ ์แผ่นพบั โครงการสร้างความรู้ 27,820         ตกลงราคา บริษทั โอเอซิส มีเดีย จ ากัด บริษทั โอเอซิส มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.215/2559

ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บงัคับหลักประกัน /เสนอราคา 27,820 บาท /ราคาที่จ้าง 27,820 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิง 10,000         ตกลงราคา นายณภาดล โครตโสภา นายณภาดล โครตโสภา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.216/2559

ปฏบิติัการ ณ จังหวดัมหาสารคาม ระหวา่งวนัที่ /เสนอราคา 10,000 บาท /ราคาที่จ้าง 10,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มิ.ย. 2559

๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาสถานที่และเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบส าหรับ 143,760       ตกลงราคา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.217/2559

การเปดิสอบบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ /เสนอราคา 143,760 บาท /ราคาที่จ้าง 143,760 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างพมิพใ์บอนุญาตผู้บงัคับหลักประกัน จ านวน ๒,๐๐๐ แผ่น 12,840         ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.218/2559

/เสนอราคา 12,840 บาท /ราคาที่จ้าง 12,840 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา สร้างมืออีพธรุกิจ 53,200         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.219/2559

บริหารทรัพย์สิน จ านวน 200 ชุด /เสนอราคา 53,200 บาท /ราคาที่จ้าง 53,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน 30,760         ตกลงราคา หสม.เพื่อน.โอ.เอ 2001 หสม.เพื่อน.โอ.เอ 2001 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.220/2559

จ านวน ๒๐๐ ชุด /เสนอราคา 30,760 บาท /ราคาที่จ้าง 30,760 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร บญัชี...ชี้ช่องรวย 3,485           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.221/2559

จ านวน 85 ชุด /เสนอราคา 3,485 บาท /ราคาที่จ้าง 3,485 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมแซมพื้นส านักงานและอุปกรณ์ส่วนใหบ้ริการประชาชน 8,025           ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.222/2559

จ านวน ๑ งาน จ ากัด /เสนอราคา 8,025 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 8,025 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 9,525           ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.223/2559

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 90 เล่ม /เสนอราคา 9,525 บาท /ราคาที่จ้าง 9,525 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างเปล่ียนพื้นลิฟทข์องกรม จ านวน 4 ตัว 17,548         ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.224/2559

จ ากัด /เสนอราคา 17,548 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 17,548 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 มิ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

15 จ้างท าตรายางของกองทก.,ทพ. และขธ. จ านวน ๑๓๑ อัน 16,410         ตกลงราคา ร้านธรรมธร ร้านธรรมธร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.225/2559

/เสนอราคา 16,410 บาท /ราคาที่จ้าง 16,410 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างลงโฆษณาประกาศส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบริษทั 5,900           ตกลงราคา บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.226/2559

กรุงเทพมหานคร เร่ืองจะขีดชื่อหา้งหุ้นส่วนบริษทัออกจาก /เสนอราคา 5,900 บาท /ราคาที่จ้าง 5,900 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 มิ.ย. 2559

ทะเบยีนในหนังสือพมิพร์ายวนัทั่วไป ฉบบัวนัที่ วงเงินงบประมาณ

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๘๘๐ ราย วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอkกาศ เดินทางปฏบิติัราชการ 7,000           ตกลงราคา นายรังสิต วงษช์าลี นายรังสิต วงษช์าลี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.227/2559

จังหวดัร้อยเอ็ด จังหวดักาฬสินธุ ์จังหวดัมหาสารคาม /เสนอราคา 7,000 บาท /ราคาที่จ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 มิ.ย. 2559

และจังหวดัยโสธร ระหวา่งวนัที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

18 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ส าหรับจัดอบรม 30,000         ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.228/2559

เชิงปฏบิติัการ /เสนอราคา 30,000 บาท /ราคาที่จ้าง 30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 มิ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เขต 2 10,900         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.229/2559

หมายเลขครุภณัฑ์ ๐๑๒๑/๗๗๖/๔๓ 2555 /เสนอราคา 2555 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มิ.ย. 2559

หมายเลขครุภณัฑ์ ๐๑๒๑/๗๗๘/๔๓ 10900 บาท 10900 บาท วงเงินงบประมาณ

20 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา 4,650           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.230/2559

แนวทางการรับจดทะเบยีน สัญญาหลักประกันทางธรุกิจ /เสนอราคา 4,650 บาท /ราคาที่จ้าง 4,650 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 มิ.ย. 2559

จ านวน 300 ชุด วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

21 จ้างออกแบบและจัดท าหนังสือรายชื่อส านักงานบญัชีคุณภาพ 38,520         ตกลงราคา บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.231/2559

แบบภาษาไทยและอังกฤษ จ านวน 2,000 ฉบบั อินโนเวชั่น จ ากัด /เสนอราคา อินโนเวชั่น จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 มิ.ย. 2559

38,520 บาท /ราคาที่จ้าง 38,520 บาท

22 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง การแก้ไขประกาศ 9,600           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.232/2559

ภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.๒๕๔๓ /เสนอราคา 9,600 บาท /ราคาที่จ้าง 9,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 มิ.ย. 2559

จ านวน ๒๐๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปปฏบิติัราชการตาม 6,000           ตกลงราคา นายอนันท ์ไข่เกิด นายอนันท ์ไข่เกิด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.233/2559

กิจกรรมสร้างนักการค้ามืออาชีพ (Smart Trader) และ /เสนอราคา 6,000 บาท /ราคาที่จ้าง6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 มิ.ย. 2559

ประเมินสถานะทางธรุกิจ(Entrepreneur Diagnosis Model) วงเงินงบประมาณ

 ในวนัที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวดัชลบรีุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่   5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559


