
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างท าคู่มือการประกอบธรุกิจพาณิชย์ 330,000 327,063 ตกลงราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัดอุดมศึกษา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดอุดมศึกษา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.55/2559

อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ /เสนอราคา 196,880 บาท /ราคาที่จ้าง 196,880 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.ย. 2559

เคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบยีนพาณิชย์ 2.บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย บาท วงเงินงบประมาณ

(DBD Registered) และเคร่ืองหมาย อินโนเวชั่น จ ากัด/เสนอราคา

รับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified) 294,250 บาท

3.บริษทั ไอดี ออล ดิจิตอล

พร้ินท ์จ ากัด /เสนอราคา

274,990 บาท

4.บริษทั โปรวชิั่น จ ากัด

/เสนอราคา 600,000 บาท

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินแบบ 435,000 432,250 ตกลงราคา 1.บริษทั คอมม่า ดีไซน์แอนด์ บริษทั สุรศิริ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.56/2559

กระดาษต่อเนื่อง จ านวน 1,000 กล่อง พร้ินท ์จ ากัด /เสนอราคา /ราคาที่จ้าง 424,790 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.ย. 2559

593,850 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั สุรศิริ จ ากัด

/เสนอราคา 424,970 บาท

3.บริษทั เจเนอรัล 

คอมพวิเตอร์ จ ากัด

/เสนอราคา 444,050 บาท

3 จ้างจัดท าแฟม้ทะเบยีนนิติบคุคล 475,000 471,800 ตกลงราคา 1.บริษทั สินทวกีารพมิพ์ บริษทั สินทวกีารพมิพ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.57/2559

จ านวน 14,000 แฟม้ จ ากัด /ราคาที่จ้าง จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.ย. 2559

439,600 บาท 439,600 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างพฒันาระบบส านักงานบญัชีคุณภาพ 1,500,000 1,500,000 สอบราคา 1.บริษทั เอพ ีซอฟทเ์ทค บริษทั ก่อนเก้า จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.58/2559

และระบบการจัดท าฐานข้อมูลนักบญัชี จ ากัด /เสนอราคา /ราคาที่จ้าง 1,270,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ก.ย. 2559

คุณภาพรุ่นใหม่ 1,170,000 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั ก่อนเก้า จ ากัด

/เสนอราคา 1,270,000

บาท

3.บริษทั บี.บ.ีดี จ ากัด

/เสนอราคา 1,390,000

บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 7,500.70       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.126/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.ย. 2559

7,500.70 บาท 7,500.70 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 2 เคร่ือง 16,906          ตกลงราคา บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.127/2559

/เสนอราคา 16,906 บาท /ราคาที่ซ้ือ 16,906 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน และวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 7 รายการ 28,536.90     ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.128/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.ย. 2559

28,536.90 บาท 28,536.90 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ส าหรับเคร่ืองปร้ิน Dell 74,258          ตกลงราคา บริษทั ไอ - ซีเคียว จ ากัด บริษทั ไอ - ซีเคียว จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.129/2559

 C๒๖๖๐dn Color Laser Printer จ านวน ๔ รายการ /เสนอราคา 74,258 บาท /ราคาที่ซ้ือ 74,258 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือหนังสือ จ านวน 20 รายการ 4,967.50       ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.130/2559

มหาวทิยาลัย/เสนอราคา มหาวทิยาลัย/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

4,967.50 บาท 4,967.50 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ เคร่ือง 48,000          ตกลงราคา บริษทั นฤมิต เทรดด้ิง บริษทั นฤมิต เทรดด้ิง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.131/2559

จ ากัด/เสนอราคา 48,000 จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

บาท 48,000 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 65,000          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัดทรีบวิด์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดทรีบวิด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.132/2559

เอนเตอร์ไพรส/เสนอราคา เอนเตอร์ไพรส/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

65,000 บาท 65,000 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  3 รายการ 8,161.53       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.133/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

8,161.53 บาท 8,161.53 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  3 รายการ 7,518            ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.134/2559

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

7,518 บาท 7,518 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 15,535          ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.135/2559

/เสนอราคา 15,535 /ราคาที่ซ้ือ 15,535 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 51,758.04     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เปเปอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เปเปอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.136/2559

แอนด์ ออฟฟศิ โปรดักส์ แอนด์ ออฟฟศิ โปรดักส์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

/เสนอราคา 51,758.04 /ราคาที่ซ้ือ 51,758.04 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 5,831.50       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.137/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.ย. 2559

5,831.50 บาท 5,831.50 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์HP LaserJet Pro P๑๑๐๒ W 8,607.08       ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.138/2559

จ านวน ๔ กล่อง เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.ย. 2559

8,607.08 บาท 8,607.08 บาท วงเงินงบประมาณ

14 ซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง จ านวน 1 เคร่ือง 4,590.30       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.139/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ย. 2559

4,590.30 บาท 4,590.30 บาท วงเงินงบประมาณ

15 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (Hard Disk) 15,050          ตกลงราคา บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.140/2559

จ านวน 7 เคร่ือง /เสนอราคา 15,050 บาท /ราคาที่ซ้ือ 15,050 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

16 ซ้ือโทรศัพท ์จ านวน 2 รายการ 26,054.50     ตกลงราคา บริษทั นุกิ เน็ทเวริค์ จ ากัด บริษทั นุกิ เน็ทเวริค์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.141/2559

/เสนอราคา 26,054.50 /ราคาที่ซ้ือ 26,054.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)



เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 ซ้ือพดัลมไอน้ า จ านวน 3 เคร่ือง 37,500          ตกลงราคา บริษทั มาสเตอร์คูล บริษทั มาสเตอร์คูล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.142/2559

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ก.ย. 2559

(มหาชน)/เสนอราคา (มหาชน)/ราคาที่ซ้ือ วงเงินงบประมาณ

37,500 บาท 37,500 บาท

18 ซ้ือรถเข็น จ านวน 2 คัน 5,743.23       ตกลงราคา บริษทั เล็ทส์โกฟอร์อิท บริษทั เล็ทส์โกฟอร์อิท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.143/2559

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ก.ย. 2559

5,743.23 บาท 5,743.23 บาท วงเงินงบประมาณ

19 ซ้ือพดัลมไฟฟา้ต้ังพื้นและนาฬิกาแขวน จ านวน 2 รายการ 16,100          ตกลงราคา นางประภสัสร  นันทะ นางประภสัสร  นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.144/2559

/เสนอราคา 16,100 /ราคาที่ซ้ือ 16,100 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ก.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

20 ซ้ือหมึกพมิพจ์ านวน 1 รายการ 21,721          ตกลงราคา บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.145/2559

/เสนอราคา 21,721 /ราคาที่ซ้ือ 21,721 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

21 ซ้ือหมึกพมิพจ์ านวน 6 รายการ 131,182        ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.146/2559

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.ย. 2559

131,182 บาท 131,182 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กน-1674 2,949.99    ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.283/2559

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.ย. 2559

/เสนอราคา 2,949.99 บาท ราคาที่จ้าง 2,949.99 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 3,200         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.284/2559

บญัชี...ชี้ช่องรวย ณ จังหวดัระยอง จ านวน 80 ชุด /เสนอราคา 3,200 บาท /ราคาที่จ้าง 3,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการอบรม เร่ือง รายงาน 7,800         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.285/2559

ทางการเงินกับการปอ้งกันการทจุริตคอร์รัปชั่น /เสนอราคา 7,800 บาท /ราคาที่จ้าง 7,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

จ านวน ๓๐๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

4 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-9345 21,485.60  ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.286/2559

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2559

/เสนอราคา 21,485.60 /ราคาที่จ้าง 21,485.60 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม ฯ จ านวน 28 ชุด 8,260         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.287/2559

/เสนอราคา 8,260 บาท /ราคาที่จ้าง 8,260 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้พนักงาน จ านวน 14 ตัว 13,300       ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.288/2559

/เสนอราคา 13,300 บาท /ราคาที่จ้าง 13,300 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับการจัด 9,000         ตกลงราคา ร้านสยามนคร เซอร์วสิ ร้านสยามนคร เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.289/2559

กิจกรรมบริหารจัดการตลาดกลาง ผลิตภณัฑ์ชุมชนออนไลน์ /เสนอราคา 9,000 บาท /ราคาที่จ้าง 9,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.ย. 2559

จังหวดันครราชสีมา วนัที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ

8 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม เร่ือง 15,468       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.290/2559

ความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน จ านวน 100 ชุด .เอ.2001/เสนอราคา .เอ.2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.ย. 2559

15,468 บาท 15,468 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา ทศิทางธรุกิจ 7,980         ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.291/2559

บริหารทรัพย์สินกับกฎหมายการจัดสรรที่ดินฉบบัใหม่ /เสนอราคา 7,980 บาท /ราคาที่จ้าง 7,980 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ย. 2559

จ านวน ๑๒๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าตรายาง จ านวน 124 อัน 16,970       ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.292/2559

16,970 บาท 16,970 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างผลิตวดีิทศัน์ (Presentation VDO) เพื่อสร้างการรับรู้ 214,000     ตกลงราคา บริษทั ไลค์ มี จ ากัด บริษทั ไลค์ มี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.293/2559

และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธรุกิจ /เสนอราคา 214,000 /ราคาที่จ้าง 214,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพดี์ด จ านวน ๒ เคร่ือง ๑) เคร่ืองพมิพดี์ด 6,398.60    ตกลงราคา บริษทั นุกิ เน็ทเวร์ิค จ ากัด บริษทั นุกิ เน็ทเวร์ิค จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.294/2559

ไฟฟา้ หมายเลขครุภณัฑ์ ๐๑๑๖/๑๕๖/๓๖ ๒) /เสนอราคา 6,398.60 /ราคาที่จ้าง 6,398.60 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.ย. 2559

เคร่ืองพมิพดี์ดต้ังโต๊ะ หมายเลขครุภณัฑ์ ๕๕-๐๕๐๑-๐๐๐๓ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 4,800 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร
ร้านธนพงษ ์ ศูนย์ถ่าย

เอกสาร
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.295/2559

หลักประกันทางธรุกิจ จ านวน 200 ชุด /เสนอราคา 4,800 บาท /ราคาที่จ้าง 4,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ก.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง


