
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างพมิพก์ระดาษโลโก้ 730,000 721,125 สอบราคา 1.บริษทั ประชุมช่าง จ ากัด บริษทั สุรศิริ จ ากัด จ.48/2559

จ านวน 3,000,000 ล้านแผ่น /ราคาที่เสนอ 658,050 /ราคาที่จ้าง 699,780 7 ก.ค. 2559

บาท บาท

2.บริษทั สุรศิริ จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 699,780

บาท

3.บริษทั ศรีเมืองการพมิพ์

จ ากัด /ราคาที่เสนอ

709,200 บาท

4.บริษทั เอบซิ อินเตอร์กรุ๊ป

จ ากัด /ราคาที่เสนอ

720,000 บาท

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5.บริษทั คอมฟอร์ม จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 783,240

บาท

6.บริษทั วงศ์สวา่งพบัลิชชิ่ง

แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 795,000

บาท

7.บริษทั สยามคัลเลอร์พริน

จ ากัด /ราคาที่เสนอ

909,000 บาท

8.บริษทั คอมพรินท ์ซัพพลาย

จ ากัด /ราคาที่เสนอ

1,444,500 บาท

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างด าเนินกิจกรรมน าเสนอธรุกิจ 26,330,000 26,391,947 e-bidding 1.บริษทั สยามภมูิ บริษทั จันทร์ 29 จ ากัด จ.49/2559

แฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจ าหน่าย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด /ราคาที่เสนอ 15 ก.ค. 2559

สินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการ /ราคาที่เสนอ 17,629,000 บาท

แฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลกประจ าป ี2559 26,814,200 บาท

2.บริษทั วคิเทอร์ โกลบอล

เน็ตเวร์ิค จ ากัด

/ราคาที่เสนอ

22,400,000 บาท

3.บริษทั เอ็กซ์โปลิงค์

โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ ากัด

/ราคาที่เสนอ

22,000,000 บาท

4.บริษทั อิมแพค เอ็กซิบชิั่น

แมเนจเม้นท ์จ ากัด

/ราคาที่เสนอ

25,776,193 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5.บริษทั จันทร์ 29

/ราคาที่เสนอ

17,629,000 บาท

6.บริษทั แอ็ดแด็กซ์ จ ากัด

/ราคาที่เสนอ

24,900,000 บาท

วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 ซ้ือตามโครงการพฒันาระบบจดทะเบยีน 90,510,800 90,510,800 e-bidding 1.บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด ซค.2/2559

สัญญาหลักประกันทางธรุกิจ /ราคาที่เสนอ /ราคาที่เสนอ

90,348,00 บาท 90,348,00 บาท

2.บริษทั กนกสิน เอ๊กซปอร์ต

อิมปอร์ต จ ากัด /ราคาที่เสนอ

90,476,000 บาท

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือยางกันซึมโถปสัสาวะ จ านวน 12 ชุด 2,040            ตกลงราคา สยามพฒันกิจ สยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.108/2559

/เสนอราคา 2,040 บาท /ราคาที่ซ้ือ 2,040 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,700            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ ร้านซายางยนต์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.109/2559

หมายเลขทะเบยีน นจ-1152 /เสนอราคา 2,700 บาท /ราคาที่ซ้ือ 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,700            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ ร้านซายางยนต์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.110/2559

หมายเลขทะเบยีน กย-3269 /เสนอราคา 2,700 บาท /ราคาที่ซ้ือ 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น V๑๒๐ ส าหรับรถยนต์ 3,500            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ ร้านซายางยนต์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.111/2559

หมายเลขทะเบยีน นง-9346 /เสนอราคา 3,500 บาท /ราคาที่ซ้ือ 3,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือสายพานเคร่ืองปรับอากาศ BENDO SPB - 1900 990               ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.112/2559

จ านวน 2 เส้น กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ก.ค. 2559

/ราคาที่เสนอ 990 บาท /ราคาที่ซ้ือ 990 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น V๑๒๐ ส าหรับรถยนต์ 3,500            ตกลงราคา ร้านซายางยนต์ ร้านซายางยนต์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.113/2559

หมายเลขทะเบยีน นง-8271 /เสนอราคา 3,500 บาท /ราคาที่ซ้ือ 3,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างพมิพว์ฒิุบตัรและปกวฒิุบตัรส าหรับกิจกรรมสร้างธรุกิจ 7,650.50      ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.234/2559

เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ในส่วนภมูิภาค โครงการพฒันา /เสนอราคา 7,650.50 บาท /ราคาที่จ้าง 7,650.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ก.ค. 2559

ศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธรุกิจ บาท วงเงินงบประมาณ

แฟรนไชส์ จ านวน ๖๕ ชุด 

2 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม เร่ือง มาตรฐานการ 1,751.40      ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.235/2559

รายงานทางการเงินส าหรับธรุกิจ SMEs จ านวน 90 ชุด โอ.เอ.2001 /เสนอราคา โอ.เอ.2001 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ก.ค. 2559

1,751.40 บาท 1,751.40 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างท าเอกสารเร่ืองการจัดท างบกระแสเงินสด จ านวน 90 ชุด 1,204.20      ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.236/2559

โอ.เอ.2001 /เสนอราคา โอ.เอ.2001 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.ค. 2559

1,204.20 บาท 1,204.20 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ รายการ 9,900           ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.237/2559

(หมายเลขครุภณัฑ์ 55-0526-0018 ทก, 2555 /เสนอราคา 9,900 2555 /ราคาที่จ้าง 9,900 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ก.ค. 2559

55-0526-0006 ขธ) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ่อมแซมเคร่ืองฟอกอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 10,272         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.238/2559

55-0527-0001 , 55-0527-0002, เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ค. 2559

55-0527-0003,55-0527-0004 /เสนอราคา 10,272 บาท /ราคาที่จ้าง 10,272 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณ 1,816.80      ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.239/2559

รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 40 เล่ม /เสนอราคา 1,816.80 บาท /ราคาที่จ้าง 1,816.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการ 22,000         ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.240/2559

อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง ยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด /เสนอราคา 22,000 จ ากัด /ราคาที่จ้าง 22,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.ค. 2559

วนัที่ 23-24 กค.59 จังหวดัปราจีนบรีุ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมแซมทอ่น้ าทิ้งที่ช ารุด จ านวน ๑ งาน 20,000         ตกลงราคา นางธนพร อาจปรีชา นางธนพร อาจปรีชา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.241/2559

/เสนอราคา 20,000 บาท /ราคาที่จ้าง 20,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 7 ที่นั่งหรือมากกวา่ 7,000           ตกลงราคา นายปฏเิวธ พงศ์พงัน นายปฏเิวธ พงศ์พงัน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.242/2559

จ านวน 2 คัน เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏบิติัการ ในวนัที่ /เสนอราคา 7,000 บาท /ราคาที่จ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ค. 2559

 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ วงเงินงบประมาณ

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดั 28,000         ตกลงราคา นายปฏเิวธ พงศ์พงัน นายปฏเิวธ พงศ์พงัน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.243/2559

พระนครศรีอยุธยา ระหวา่งวนัที่ ๓-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ /เสนอราคา 28,000 บาท /ราคาที่จ้าง 28,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ค. 2559

จ านวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน ๒ คัน 42,000         ตกลงราคา นางจันทนา ขาวดี นางจันทนา ขาวดี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.244/2559

เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ พฒันาศักยภาพส านักงาน /เสนอราคา 42,000 บาท /ราคาที่จ้าง 42,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.ค. 2559

บญัชีคุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายส านักงานบญัชีคุณภาพ วงเงินงบประมาณ

เดินทางจังหวดัปราจีนบรีุ ระหวา่งวนัที่

๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

12 จ้างซ่อมเก้าอี้ จ านวน 15 ตัว (ทก.,บท,พอ,กค) 15,050         ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.245/2559

/เสนอราคา 15,050 บาท /ราคาที่จ้าง 15,050 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างจัดท าแฟม้ทะเบยีนนิติบคุคล จ านวน ๑,๕๐๐ แฟม้ 50,550         ตกลงราคา บริษทั สินทวกีารพมิพ ์จ ากัด บริษทั สินทวกีารพมิพ ์จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.246/2559

/เสนอราคา 50,550 บาท /ราคาที่จ้าง 50,550 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการก าหนดรหสั 1,580           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.247/2559

รายการบญัชี (Taxonomy) และก าหนดรายการย่อที่ต้องมี /เสนอราคา 1,580 บาท /ราคาที่จ้าง 1,580 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ค. 2559

ในงบการเงิน จ านวน 20 ชุด วงเงินงบประมาณ

15 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 3,080           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.248/2559

บญัชี...ชี้ช่องรวย ณ จังหวดัภเูก็ต จ านวน 70 ชุด /เสนอราคา 3,080 บาท /ราคาที่จ้าง 3,080 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

16 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศเดินทางไป 15,200         ตกลงราคา นายเดชชัย คงวฒันกุล นายเดชชัย คงวฒันกุล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.249/2559

จังหวดัจันทบรีุ ระหวา่งวนัที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ /เสนอราคา 15,200 บาท /ราคาที่จ้าง 15,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

17 จ้างท าตรายางของกองทก. และกค. จ านวน 62 อัน            9,090           ตกลงราคา ร้านธรรมธร /เสนอราคา ร้านธรรมธร /ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.250/2559

9,090 บาท 9,090 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

18 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 3,500           ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดกฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.251/2559

55-0526-0031 จ านวน 1 เคร่ือง 2555 /เสนอราคา 3,500 2555 /ราคาที่จ้าง 3,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

19 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-9346 2,820.52      ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.252/2559

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

/เสนอราคา 2,820.52 บาท /ราคาที่จ้าง 2,820.52 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

20 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1157 7,197.89      ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.253/2559

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

/เสนอราคา 7,197.89 บาท /ราคาที่จ้าง 7,197.89 บาท วงเงินงบประมาณ

21 จ้างเปล่ียนสายพานเคร่ืองรัดกล่องและเอกสาร 963              ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.254/2559

ยี่หอ้ NIWA M-2 จ านวน 2 เส้น /เสนอราคา 963 บาท /ราคาที่จ้าง 963 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

22 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล 6,888           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.255/2559

การประกอบวชิาชีพบญัชี คร้ังที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) /เสนอราคา 6,888 บาท /ราคาที่จ้าง 6,888 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ค. 2559

จ านวน ๒๘ ชุด วงเงินงบประมาณ

23 จ้างจัดท าส่ือวดิีทศัน์ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นของ 99,991.50    ตกลงราคา บริษทั โซซุรุ จ ากัด บริษทั โซซุรุ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.256/2559

กรมพฒันาธรุกิจการค้า /เสนอราคา 99,991.50 /ราคาที่จ้าง 99,991.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ก.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

24 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร ยี่หอ้ Panasonic kx-fp701 4,472.60      ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัดมีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.257/2559

หมายเลขครุภณัฑ์ 53-0508-0002 /เสนอราคา 4,472.60 บาท /ราคาที่จ้าง 4,472.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ก.ค. 2559

และยี่หอ้ Panasonic kx-fp701ck วงเงินงบประมาณ

หมายเลขครุภณัฑ์ 57-0508-0004

25 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง ติดตาม 4,125           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.258/2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการเปล่ียนแปลง /เสนอราคา 4,125 บาท /ราคาที่จ้าง 4,125 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ก.ค. 2559

ทางภาษอีากรที่ส าคัญ ณ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา วงเงินงบประมาณ

จ านวน 250 ชุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง


