
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างบ ารุงรักษาระบบงานการใหบ้ริการ 1,500,000 1,500,000 พเิศษ 1.บริษทั สินอ าพนั บริษทั สินอ าพนั มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.4/2560

ระยะเวลา 1 เดือน คอมพวิเตอร์ จ ากัด คอมพวิเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ต.ค. 2559

/เสนอราคา  1,490,000 /ราคาที่จ้าง  1,490,000 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

2 จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ 1,700,000 1,700,000 สอบราคา 1.บริษทั ซัมมิท คอมพวิเตอร์ บริษทั ซัมมิท คอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.5/2560

 Image Processing จ ากัด /เสนอราคา จ ากัด /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ต.ค. 2559

1,695,950 บาท 1,695,950 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ 7,000,000 7,000,000 e-bidding 1.บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี่ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.6/2560

เครือข่ายและฐานข้อมูล จ ากัด (มหาชน)/เสนอราคา จ ากัด (มหาชน)/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ต.ค. 2559

6,990,000 บาท 6,990,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั เบย์ คอมพวิต้ิง

เทคโนโลยี จ ากัด/เสนอราคา

6,995,000 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างบริการรักษาความสะอาดที่ท าการ 1,400,000 1,326,927 สอบราคา 1.บริษทั เอ.เอ็น.จี บริษทั เอ.เอ็น.จี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.7/2560

ส านักงานเขต 1-6 รวม 6 แหง่ แมเนจเม้นท ์แอนด์ แมเนจเม้นท ์แอนด์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ต.ค. 2559

ประจ าป ี2560 เซอร์วสิเซส จ ากัด เซอร์วสิเซส จ ากัด วงเงินงบประมาณ

/เสนอราคา 1,157,112 /ราคาที่จ้าง 1,157,112

บาท บาท

2.บริษทั พี.เอส.เอส.คลีนนิ่ง

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด

/เสนอราคา 1,221,084

บาท

3.บริษทั โปรแคร์สเปเชียลต้ี

จ ากัด/เสนอราคา

1,251,504 จ ากัด

5 จ้างพมิพก์ระดาษโลโก้ 2,000,000 480,000 473,260 ตกลงราคา 1.บริษทั สุรศิริ จ ากัด บริษทั สุรศิริ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.8/2560

แผ่น /เสนอราคา 466,520 /ราคาที่จ้าง 466,520 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ต.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

6 จ้างบ ารุงรักษาระบบงานการใหบ้ริการ 17,300,000 17,300,000 e-bidding 1บริษทั ไทยเทคโนโลยี่และ บริษทั ไทยเทคโนโลยี่และ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.9/2560

ระยะเวลา 11 เดือน คอมพวิเตอร์ จ ากัด/ คอมพวิเตอร์ จ ากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ต.ค. 2559

ราคาที่เสนอ ราคาที่จ้าง วงเงินงบประมาณ

17,150,000 บาท 17,150,000 บาท

2.บริษทั ดาต้าโกลบ จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 17,210,000

บาท

3.บริษทั สินอ าพนั

คอมพวิเตอร์ จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 17,260,000

บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

7 จ้างบริการข่าวตัดออนไลน์ 150,000 141,240 ตกลงราคา 1.บริษทั อินโฟเควสท ์จ ากัด/ บริษทั อินโฟเควสท ์จ ากัด/ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.10/2560

(Online News Clipping) ราคาที่เสนอ 141,240 ราคาที่จ้าง 141,240 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ต.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั ทริปเปลิ เอท ไอเดียส์

จ ากัด/ราคาที่เสนอ

153,010 บาท

3.บริษทั พติอน คอมมิวนิเคชั่น

/ราคาที่เสนอ 164,780

บาท

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าป ี2560 175,500 175,416 ตกลงราคา 1.หา้งหุ้นส่วนสามัญ บริษทั ไอ ซี พ ีน้ าด่ืม จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.1/2560

แอมเทคเสนา/เสนอราคา /ราคาที่ซ้ือ 171,150 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ต.ค. 2559

ถังละ 21.00 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั ไอ ซี พ ีน้ าด่ืม จ ากัด

/เสนอราคาถังล่ะ 21.00 บาท

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สัญญาซ้ือขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 เช่าพื้นที่อาคารวรวทิย์ เพื่อใช้เปน็ที่ 1,392,147 1,392,146.88 ตกลงราคา 1.บริษทั ปยิะสมบติั บริษทั ปยิะสมบติั เรสซิเด้นซ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.1/2560

ท าการส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า เรสซิเด้นซ์ จ ากัด/ราคาที่เสนอ จ ากัด/ราคาที่เช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ต.ค. 2559

เขต 4 1,392,147 บาท 1,392,147 บาท วงเงินงบประมาณ

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2 รายการ 400,000 ขาวด าแผ่นละ ตกลงราคา 1.บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.2/2560

รวม 54 เคร่ือง ระยะเวลา 2 เดือน 0.20 บาท เซอร์วสิ จ ากัด/ราคาที่เสนอ เซอร์วสิ จ ากัด/ราคาที่เช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ต.ค. 2559

 (ตค-พย 59) สีแผ่นละ ขาวด าแผ่นละ 0.20 บาท ขาวด าแผ่นละ 0.20 บาท วงเงินงบประมาณ

2.50 บาท สีแผ่นละ 2.30 บาท สีแผ่นละ 2.30 บาท

3 เช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 1,859,604 1,859,604 ตกลงราคา 1.บริษทั เจ เอ เรียลต้ี จ ากัด บริษทั เจ เอ เรียลต้ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.3/2560

เพื่อใช้เปน็ที่ท าการส านักงาน /ราคาที่เสนอ /ราคาที่เช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ต.ค. 2559

พฒันาธรุกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) 1,859,604 บาท 1,859,604 บาท วงเงินงบประมาณ

4 เช่าพื้นที่อาคารรัฐประศาสนภกัดี 2,314,224 2,314,224 ตกลงราคา 1.บริษทั ธนารักษพ์ฒันา บริษทั ธนารักษพ์ฒันา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.4/2560

ศูนย์ราชการลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สินทรัพย์ จ ากัด/ราคที่เสนอ สินทรัพย์ จ ากัด/ราคที่เช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ต.ค. 2559

5 ธนัวาคม 2550 เพื่อใช้เปน็ที่ท าการ 2,314,224 บาท 2,314,224 บาท วงเงินงบประมาณ

ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า เขต 6 

(แจ้งวฒันะ)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สัญญาเช่า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

5 เช่าพื้นที่โกดังคลองสิบ เพื่อเปน็ที่จัดเก็บ 1,020,000        1,020,000      ตกลงราคา 1.บริษทั ด๊อกเตอร์กรีน จ ากัด บริษทั ด๊อกเตอร์กรีน จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.5/2560

เอกสารทางงบการเงินและเอกสารของ /ราคาที่เสนอ /ราคาที่เช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ต.ค. 2559

ทางราชการ ประจ าปงีบประมาณ 1,020,000 บาท 1,020,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2560

6 เช่าพื้นที่อาคารแอมเพลิทาวเวอร์ เขต 5 2,522,880 2,522,880 ตกลงราคา 1.บริษทั แอมเพลิ เอทเตท บริษทั แอมเพลิ เอทเตท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.6/2560

จ ากัด/ราคาที่เสนอ จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ต.ค. 2559

2,522,880 บาท 2,522,880 บาท วงเงินงบประมาณ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (สัญญาเช่า)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 หนังสือพมิพป์ระจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 30,000.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.1/2560

จ านวน ๓๑ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ต.ค. 2559

30,000.00 บาท 30,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือปากกา Pentel Energel BL๘๐ ๑.๐ สีน้ าเงิน 1,620.00       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.2/2560

จ านวน ๓ โหล เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ต.ค. 2559

1,620.00 บาท 1,620.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ (ฝ่ายงบประมาณ) 4,225.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.3/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ต.ค. 2559

4,225.00 บาท 4,225.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ 8,645.60       ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.4/2560

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)/ ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ต.ค. 2559

เสนอราคา 8,645.60 บาท ราคาที่ซ้ือ 8,645.60 บาท วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๔ รายการ 8,062.45       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.5/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ต.ค. 2559

8,062.45 บาท 8,062.45 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑๔ รายการ 5,194.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.6/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ต.ค. 2559

5,194.00 บาท 5,194.00 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๖ รายการ 1,896.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย/์เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย์/ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.7/2560

1,896.00 บาท 1,896.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ต.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

8 หนังสือพมิพป์ระจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 28,000.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.8/2560

จ านวน ๓๑ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ต.ค. 2559

28,000.00 บาท 28,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการ 19,000.00  ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.1/2560

อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การพฒันาตนเองอย่างมีคุณค่า จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ต.ค. 2559

ระหวา่งวนัที่ 18-19 ตุลาคม 59 19,000.00 บาท 19,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าปา้ยหน้าหอ้งผู้บริหาร 3,000.00    ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา ร้านสยามพฒันกิจ/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.2/2560

3,000.00 บาท 3,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ต.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับ 6,200.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.3/2560

กฎหมายหลักประกันทางธรุกิจ /เสนอราคา 6,200.00 บาท /ราคาที่จ้าง 6,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ต.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการอบรม โครงการพฒันา 11,725.00  ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.4/2560

ศักยภาพผู้ประกอบวชิาชีพบญัชี ประจ าป ี๒๕๖๐ /เสนอราคา 11,725.00 /ราคาที่จ้าง 11,725.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ต.ค. 2559

จ านวน 350 ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าแฟม้ใส่เอกสารประกอบการอบรม 28,248.00  ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.5/2560

จ านวน 1,200 แฟม้ /เสนอราคา 28,248.00 /ราคาที่จ้าง 28,248.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ต.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกอากาศ 94,780.60  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.6/2560

ประจ าปงีบประมาณ 2560 เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย/ เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ต.ค. 2559

เสนอราคา 94,780.60 บาท ราคาที่จ้าง 94,780.60 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาปและหนู 30,000.00  ตกลงราคา บริษทั พเีออี (เทรดด้ิง) จ ากัด บริษทั พเีออี (เทรดด้ิง) จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.7/2560

ประจ าปงีบประมาณ 2560 /เสนอราคา 30,000.00 /ราคาที่จ้าง 30,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ต.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า 55,640.00  ตกลงราคา บริษทั โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษทั โคเน่ จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.8/2560

เขต 3 ประจ าปงีบประมาณ 2560 /เสนอราคา 55,640.00 /ราคาที่จ้าง 55,640.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ต.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ ส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า 33,260.00  ตกลงราคา บริษทั  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเว บริษทั  สยาม ฮิตาชิ เอลลิเว มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.9/2560

เขต 2 ประจ าปงีบประมาณ 2560 เตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เตอร์ จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ต.ค. 2559

33,260.00 บาท 33,260.00 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 14,100.00  ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.10/2560

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ คร้ังที่ 1 /เสนอราคา 14,100.00 /ราคาที่จ้าง 14,100.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ต.ค. 2559

วนัที่ 18-19 ตุลาคม 2559 ณ หอ้งพระพทิกัษณ์ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภเูก็ต จังหวดัภเูก็ต

11 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน 15,468.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.11/2560

โอ.เอ. 2001/เสนอราคา โอ.เอ. 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ต.ค. 2559

15,468.00 บาท 15,468.00 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมเคร่ืองรับสัญญาณจานดาวเทยีม พร้อมอุปกรณ์ 1,284.00    ตกลงราคา บริษทั นุกกิ เน็ทเวร์ิค จ ากัด บริษทั นุกกิ เน็ทเวร์ิค จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.12/2560

จ านวน 1 รายการ /เสนอราคา 1,284.00 บาท /ราคาที่จ้าง 1,284.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ต.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการอบรมหลักสูตร   12,250.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.13/2560

ผู้ท าบญัชีปฏบิติัใหถู้กต้องตามกฎหมาย คร้ังที่ 2/2560 /เสนอราคา 12,250.00 /ราคาที่จ้าง 12,250.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ต.ค. 2559

จ านวน 350 ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

14 จ้างท าตรายาง จ านวน 97 อัน   10,560.00 ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.14/2560

10,560.00 บาท 10,560.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ต.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เดินทางจังหวดันครราชสีมา   20,000.00 ตกลงราคา
บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต

 จ ากัด

บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต

 จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.15/2560

ระหวา่งวนัที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยวธิตีกลงราคา /เสนอราคา 20,000.00 /ราคาที่จ้าง 20,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ต.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการ   40,000.00 ตกลงราคา
บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต

 จ ากัด

บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต

 จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.16/2560

อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ /เสนอราคา 40,000.00 /ราคาที่จ้าง 40,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ต.ค. 2559

สร้างนวตักรรมใหม่ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

17 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร     4,240.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.17/2560

บญัชี...ชี้ช่องรวย ณ จังหวดันครศรีธรรมราช เสนอราคา 4,240.00 บาท ราคาที่จ้าง 4,240.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ต.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จ้างเหมาขนย้ายแฟม้ทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนและบริษทัจ ากัด   16,000.00 ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.18/2560

จาก สพข.๒ ส่งมอบให ้สพข.๑ และ ๔ และจาก สพข.๓ จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ต.ค. 2559

ส่งมอบให ้สพข.๕ และ ๖ 16,000.00 บาท 16,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมาขนย้ายงบการเงิน และส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 30,000.00  ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.19/2560

ประจ าป ี๒๕๕๘ ที่จัดท าหรือแปลงเอกสารเสร็จเรียบร้อย จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ต.ค. 2559

แล้ว จากส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าเขต ๑ - เขต ๖ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ส่งมอบใหก้องข้อมูลธรุกิจ โดยวธิตีกลงราคา

20 จ้างซ่อมไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ยี่หอ้ SHURE 3,600.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.20/2560

จ านวน 1 ตัว เอนเตอร์ไพรส/เสนอราคา เอนเตอร์ไพรส/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ต.ค. 2559

3,600.00 บาท 3,600.00 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


