
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จา้งกจิกรรมการขยายช่องทางการตลาด 1,880,000 1,876,205 สอบราคา 1.บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ บริษัท เอส.ดับเบิ้ลย.ูซี. มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น จ.50/2559

สินค้า SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน พรีเซ็นเทชั่น จ ากดั/เสนอราคา ครีเอชั่น/ราคาที่จา้ง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ส.ค. 2559

ภายใต้โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ 1,279,000 บาท 1,668,130 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท เอส.ดับเบิ้ลย.ูซี.

ครีเอชั่น/เสนอราคา

1,668,130 บาท

3.บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี จ ากดั

/เสนอราคา 1,680,000

บาท

4.บริษัท แอ็ดเด็กซ์ จ ากดั

/เสนอราคา 1,700,000

บาท

5.บริษัท คิดซาส์ 1979

จ ากดั/เสนอราคา

1,967,400 บาท

ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จา้งจดันิทรรศการ สืบสานปณิธาน 450,000 449,329 สอบราคา 1.บริษัท กรุงเทพแคนวาส บริษัท ผลึกแกว้ โปรโมชั่น มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น จ.51/2559

แม่หลวงของปวงไทย จ ากดั/เสนอราคา แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ส.ค. 2559

449,400 บาท /ราคาที่จา้ง 448,865 วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ผลึกแกว้ โปรโมชั่น บาท

แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั/เสนอราคา

448,865 บาท

3 จา้งจดักจิกรรมสร้างความเขม้แขง็เครือขา่ย 4,000,000 4,391,363 e-bidding 1.บริษัท แอ็ดเด็กซ์ จ ากดั บริษัท แอ็ดเด็กซ์ จ ากดั มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น จ.52/2559

ธุรกจิ Moc Biz Club /เสนอราคา 3,875,000 ราคาที่จา้ง 3,870,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ส.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 จา้งท ารายงานประจ าปีกรมพัฒนาธุรกจิ 450,000 450,000 ตกลงราคา 1.บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น จ.53/2559

การค้า อินโนเวชั่น จ ากดั/เสนอราคา อินโนเวชั่น จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ส.ค. 2559

381,990 บาท /ราคาที่จา้ง 371,290 วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ธนภัทร (2006) บาท

พร้ินต้ิง จ ากดั/เสนอราคา

390,550 บาท

วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5 จา้งจดั กจิกรรมส่งเสริม “ประชารัฐร่วมใจ 190,000 190,500 ตกลงราคา 1.บริษัท ไทย แอคเซส คอน บริษัท ไทย แอคเซส คอน มีคุณสมบัติถกูต้องครบถว้น จ.54/2559

ร้าน OTOP ในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง” ซัลต้ิง จ ากดั/เสนอราคา ซัลต้ิง จ ากดั/ราคาที่จา้ง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2559

189,500 บาท 189,500 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ 12,336          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.114/2559

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ส.ค. 2559

12,336 บาท 12,336 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือยางรถยนต์ขนาด ๒๑๕/๗๐/๑๕ จ านวน ๔ เส้น 13,321.50     ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.115/2559

และเปล่ียนตัวล็อคกระจก จ านวน ๑ ชุด ส าหรับรถยนต์ 13,321.50 บาท 13,321.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2559

หมายเลขทะเบยีน นง-๕๙๒๖ วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือกรอบอะคลีลิค จ านวน 2 รายการ 1,535            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.116/2559

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ส.ค. 2559

1,535 บาท 1,535 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕R๑๕ LEO๖๒๗ 11,600          ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.117/2559

ส าหรับรถยนต์หมายเลข นง-๘๒๗๑ จ ากัด/เสนอราคา 11,600 จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 11,600 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ส.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือเคร่ืองนับธนบตัรแบบต้ังโต๊ะ จ านวน ๒ เคร่ือง 94,000          ตกลงราคา บริษทั บลิเค้าเตอร์ บริษทั บลิเค้าเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.118/2559

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ส.ค. 2559

/เสนอราคา 94,000 บาท /ราคาที่ซ้ือ 94,000 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือแฟม้หนีบ A4 สัน 2.5 ซม. สีม่วง No.591 1,540.80       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 26 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 26 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.119/2559

กรกฎาคม/เสนอราคา กรกฎาคม/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ส.ค. 2559

1,540.80 บาท 1,540.80 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพบญัชี จ านวน ๗ รายการ 17,116.25     ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.120/2559

รวม ๒๒ เล่ม มหาวทิยาลัย/เสนอราคา มหาวทิยาลัย/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2559

17,116.25 บาท 17,116.25 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๕ รายการ 60,126          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.121/2559

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ส.ค. 2559

60,126 บาท 60,126 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์จ านวน ๔ รายการ 18,190          ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.122/2559

/เสนอราคา 18,190 บาท /ราคาที่ซ้ือ 18,190 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ส.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือกาวพยีูโฟม ขนาด 520 มล. จ านวน 3 กระปอ๋ง 1,620            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.123/2559

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ส.ค. 2559

1,620 บาท 1,620 บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ 2,233.09       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.124/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ส.ค. 2559

2,233.09 บาท 2,233.09 บาท วงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือสตาร์ทเตอร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ จ านวน 50 ตัว 1,000            ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.125/2559

/เสนอราคา 1,000 บาท /ราคาที่ซ้ือ 1,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ส.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดัอุบลราชธานี 7,000           ตกลงราคา นางสุภาพ ไชยกาล นางสุภาพ ไชยกาล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.259/2559

จังหวดัอ านาจเจริญ จังหวดัมุกดาหาร และจังหวดันครพนม /เสนอราคา 7,000 บาท /ราคาที่จ้าง 7,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ส.ค. 2559

ระหวา่งวนัที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ

2 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-3267 5,864.67      ตกลงราคา บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.260/2559

จ ากัด/เสนอราคา 5864.67 จ ากัด/เสนอราคา 5864.67 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ส.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (ทอ่น้ าทิ้งอุดตัน) เขต 3 21,400         ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.261/2559

21,400 บาท 21,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ส.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างพมิพว์ฒิุบตัรและปกวฒิุบตัร จ านวน ๒ รายการ 35,310         ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.262/2559

/เสนอราคา 35,310 บาท /เสนอราคา 35,310 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ส.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม 15,468         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.263/2559

เร่ือง ความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน จ านวน ๑๐๐ ชุด เอ.2001/เสนอราคา เอ.2001/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ส.ค. 2559

15,468 บาท 15,468 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง จ านวน ๒ งาน 13,910         ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.264/2559

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2559

13,910 บาท 13,910 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมเก้าอี้ จ านวน 11 ตัว 10,650         ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.265/2559

/เสนอราคา 10,650 บาท /เสนอราคา 10,650 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างเอกชนด าเนิน การจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม 7,200           ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.266/2559

เชิงปฏบิติัการพฒันาผู้ประกอบการเข้าสู่ธรุกิจ e-Commerce /เสนอราคา 7,200 บาท /เสนอราคา 7,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2559

(ส่วนภมูิภาค) จังหวดัตาก 40 ชุด วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการจัดอบรมเชิงปฏบิติัการ 9,000           ตกลงราคา
มรภ.ราชภฏัก าแพงเพชรแม่

สอด

มรภ.ราชภฏัก าแพงเพชรแม่

สอด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.267/2559

พฒันาผู้ประกอบการเข้าสู่ธรุกิจ e-Commerce (ส่วนภมูิภาค) /เสนอราคา 9,000 บาท /เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ส.ค. 2559

จังหวดัตาก วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรบญัชี 3,100           ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.268/2559

ชี้ช่องรวย ณ จังหวดัสงขลา จ านวน 100 ชุด /เสนอราคา 3,100 บาท /เสนอราคา 3,100 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ส.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์อกสาร HP Color Laser Jet รุ่น ๕๕๐๐ 11,930.50    ตกลงราคา บริษทั พ ีซี เทค เซอร์วสิ บริษทั พ ีซี เทค เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.269/2559

บย.04-0503-0078 จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ส.ค. 2559

11,930.50 บาท 11,930.50 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศเดินทาง 6,000           ตกลงราคา นายอนันท ์ไข่เกิด นายอนันท ์ไข่เกิด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.270/2559

ไปปฏบิติัราชการตามกิจกรรมสร้างนักการค้ามืออาชีพ /เสนอราคา 6,000 บาท /เสนอราคา 6,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2559

(Smart Trader) ระหวา่งวนัที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

ณ จังหวดัชลบรีุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางปฏบิติัราชการ 2,500 ตกลงราคา นายเกียรติภมูิ ทศันบรรจง นายเกียรติภมูิ ทศันบรรจง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.271/2559

จังหวดัเพชรบรีุ และจังหวดัสมุทรสงคราม ระหวา่งวนัที่ /เสนอราคา 2,500 บาท /เสนอราคา 2,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2559

๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยวธิตีกลงราคา วงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการ 114,000      ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.272/2559

สัมมนาเชิงปฏบิติัการ DBD Get Together 2016 : จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2559

คุณธรรม จริยธรรม และความขัดแย้งระหวา่งผลประโยชน์ 114,000 บาท 114,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ส่วนตน และส่วนรวม ระหวา่งวนัที่ 20-21 สิงหาคม 2559 

15 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1153 6,742.07      ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.273/2559

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ส.ค. 2559

/เสนอราคา 6,742.07 บาท /เสนอราคา 6,742.07 บาท วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 17,500         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.274/2559

๐๑๒๑/๔๖๔/๔๓ ๐๑๒๑/๖๑๓/๔๓ กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ส.ค. 2559

และ ๐๑๒๑/๕๑๒/๔๓ /เสนอราคา 17,500 บาท /เสนอราคา 17,500 บาท วงเงินงบประมาณ

17 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน ๓ คัน ๑) หมายเลขทะเบยีน 9,787.29      ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.275/2559

กล-๕๖๒๒ ๒) หมายเลขทะเบยีน นจ-๑๕๘๔ ๓) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ส.ค. 2559

หมายเลขทะเบยีน นง-๙๓๔๕ /เสนอราคา 9,787.29 บาท /เสนอราคา 9,787.29 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-๘๒๗๑ 45,864.48    ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.276/2559

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

/เสนอราคา 45,864.48 /เสนอราคา 45,864.48 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

19 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศ ส าหรับติดตาม 10,500         ตกลงราคา นายเดชชัย คงวฒันกุล นายเดชชัย คงวฒันกุล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.277/2559

ผลการด าเนินกิจกรรมยกระดับธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ /เสนอราคา 10,500 บาท /เสนอราคา 10,500 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ส.ค. 2559

สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ส่วนภมูิภาค) วงเงินงบประมาณ

จังหวดัระยอง วนัที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

20 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงาน จ านวน ๓ คัน 75,000         ตกลงราคา บริษทั ธนัชวชิญ์ แทรเวล บริษทั ธนัชวชิญ์ แทรเวล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.278/2559

กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ส.ค. 2559

75,000 บาท 75,000 บาท วงเงินงบประมาณ

21 จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพนัธห์ลักสูตรสัมมนาเชิงปฏบิติัการเข้า 24,449.50    ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.279/2559

สู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B๒B) /เสนอราคา 24,449.50 /เสนอราคา 24,449.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ส.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

22 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการ 36,000         ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.280/2559

อบรบเชิงปฏบิติัการ เร่ือง จิตบริการที่ได้งานและได้ใจ จ ากัด/เสนอราคา 36,000 จ ากัด/เสนอราคา 36,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ส.ค. 2559

จ านวน 2 คัน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

23 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กม-๒๖๐๑ 23,584.94    ตกลงราคา บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.281/2559

ออโตโมบลิ จ ากัด/เสนอราคา ออโตโมบลิ จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ส.ค. 2559

23,584.94 บาท 23,584.94 บาท วงเงินงบประมาณ

24 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6 รายการ 26,700         ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.282/2559

แอร์ 2555/เสนอราคา แอร์ 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ส.ค. 2559

26,700 บาท 26,700 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
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วันที่   5  กันยายน  พ.ศ. 2559


