
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างท ารายงานข้อมูลการจดทะเบยีน 200,000 199,733 ตกลงราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัดอุดมศึกษา บริษทั แวนเทจ สตูดิโอ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.11/2560

นิติบคุคลประจ าปงีบประมาณ 2559 /เสนอราคา 192,600 บาท จ ากัด/ราคาที่จ้าง 180,830 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ย. 2559

2.บริษทั แวนเทจ สตูดิโอ  บาท วงเงินงบประมาณ

จ ากัด/เสนอราคา 181,900

บาท

3.บริษทั คิด - ไทย จ ากัด

/เสนอราคา 224,700 บาท

2 จ้างเผยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจ 400,000 400,000 ตกลงราคา 1.บริษทั สปแินช เฮ้าส์ จ ากัด บริษทั พลาซ่า ครีเอชั่น จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.12/2560

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ผ่านส่ือวทิยุ ราคาที่เสนอ 425,000 บาท /ราคาที่จ้าง 400,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ย. 2559

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 1.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดีย วงเงินงบประมาณ

โซน/ราคาที่เสนอ 425,000

บาท

1.บริษทั พลาซ่า ครีเอชั่น

จ ากัด/ราคาที่จ้าง 400,000

บาท

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจ 800,000 780,000 สอบราคา 1.บริษทั นิว อินฟอร์เมชั่น บริษทั นิว อินฟอร์เมชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.13/2560

กรมพฒันาธรุกิจการค้า  แอนด์ โปรโมชั่น จ ากัด  แอนด์ โปรโมชั่น จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2559

ผ่านหนังสือพมิพ ์ประจ าปี /เสนอราคา 795,000 บาท /ราคาที่จ้าง 795,000 บาท วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 2560

4 จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจ 1,100,000 1,100,000 สอบราคา 1.บริษทั มัลติ มีเดีย แอนด์ บริษทั มัลติ มีเดีย แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.14/2560

กรมพฒันาธรุกิจการค้า  เอจเนซ่ี จ ากัด/ราคาที่เสนอ  เอเจนซ่ี จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2559

ผ่านส่ือโทรทศัน์ ประจ าปี 907,000 บาท 907,000 บาท วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 2560 2.บริษทั ซี.เอ.อินโฟมีเดีย 

จ ากัด/ราคาที่เสนอ

915,000 บาท

5 จ้างจัดท าหนังสือคู่มือแนะน า 420,000 416,387 ตกลงราคา 1.บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.15/2560

นิติบคุคลต้ังใหม่ "คู่มือส่ิงที่ต้องรู้ & อินโนเวชั่น จ ากัด/ราคาที่เสนอ อินโนเวชั่น จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 พ.ย. 2559

ท าเมื่อเปน็หา้งหุ้นส่วน บริษทัจ ากัด 372,000 บาท 365,100 บาท วงเงินงบประมาณ

บริษทัมหาชนจ ากัด 2.บริษทั ฐานการพมิพ ์จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 372,360

บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1,815,000 แผ่นล่ะ 0.20 e-bidding 1.บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.7/2560

จ านวน 49 เคร่ือง ระยะเวลา บาท เซอร์วสิ จ ากัด/ราคาที่เสนอ เซอร์วสิ จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2559

10 เดือน แผ่นล่ะ 0.18 บาท แผ่นล่ะ 0.18 บาท วงเงินงบประมาณ

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี 180,000 แผ่นล่ะ 2.50 e-bidding 1.บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.8/2560

จ านวน 5 เคร่ือง ระยะเวลา บาท จ ากัด/ราคาที่เสนอ จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 พ.ย. 2559

10 เดือน แผ่นล่ะ 2.20 บาท แผ่นล่ะ 2.20 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (สัญญาเช่า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,670.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.9/2560

(กองพฒันาผู้ประกอบธรุกิจ) วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 พ.ย. 2559

3,670.00 บาท 3,670.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุ จ านวน 4 รายการ (ศูนย์เทคโน) 6,160.00       ตกลงราคา บริษทั ยูนิค บสิซิเนส บริษทั ยูนิค บสิซิเนส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.10/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 พ.ย. 2559

6,160.00 บาท 6,160.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือหมึกพมิพ ์ยี่หอ้ EPSON รุ่น AL-M ๔๐๐ 51,039.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.11/2560

จ านวน ๓ กล่อง เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 พ.ย. 2559

51,039.00 บาท 51,039.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือหวัก๊อกตู้น้ าด่ืม จ านวน ๖ ชุด 963.00          ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.12/2560

/เสนอราคา 963.00 บาท /ราคาที่ซ้ือ 963.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟา้และเข้าเล่มมือโยก 14,400.00     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.13/2560

จ านวน ๑ เคร่ือง กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 พ.ย. 2559

14,400.00 บาท 14,400.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 16,906.00     ตกลงราคา บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.14/2560

จ านวน ๒ เคร่ือง /เสนอราคา 16,906.00 /ราคาที่ซ้ือ 16,906.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 พ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือเคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ จ านวน ๑ เคร่ือง 20,000.00     ตกลงราคา บริษทั เจนิวสิ ออฟฟศิ บริษทั เจนิวสิ ออฟฟศิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.15/2560

ซัพพลายส์ จ ากัด/เสนอราคา ซัพพลายส์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 พ.ย. 2559

20,000.00 บาท 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๕ รายการ 15,730.00     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.16/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2559

15,730.00 บาท 15,730.00 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,180.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.17/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ย. 2559

3,180.00 บาท 3,180.00 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ 7,417.50       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.18/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ย. 2559

7,417.50 บาท 3,417.50 บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 751.68          ตกลงราคา บริษทั ท ีท ีเอส พ ีเทรดด้ิง บริษทั ท ีท ีเอส พ ีเทรดด้ิง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.19/2560

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 พ.ย. 2559

751.68 บาท 751.68 บาท วงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 26,880.00     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.21/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 พ.ย. 2559

26,880.00 บาท 26,880.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน ธนัวาคม ๒๕๕๙ 27,000.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.22/2560

จ านวน ๓๑ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 2559

27,000.00 บาท 27,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบโครงการสัมนาหลักสูตร 7,050.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.21/2560

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ คร้ังที่ ๒ วนัที่ /เสนอราคา 7,050.00 บาท /ราคาที่จ้าง 7,050.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 พ.ย. 2559

๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 4,950.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.22/2560

บญัชีชี้ช่องรวย ณ จังหวดั ขอนแก่น จ านวน 100 ชุด /เสนอราคา 4,950.00 บาท /ราคาที่จ้าง 4,950.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารและประกาศนียบตัร โครงการ 31,842.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.23/2560

ฝึกอบรมหลักสูตร นายทะเบยีนระดับต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 พ.ย. 2559

จ านวน ๑๐๐ ชุด 31,842.00 บาท 31,842.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ใน 20,000.00  ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.24/2560

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอย จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ย. 2559

พระยุคลบาท ครองตน ครองงาน ข้าราชการพอเพยีง วนัที่ 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

25-26 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวดัเพชรบรีุ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างเอกชนด าเนินการจัดพมิพห์นังสือ ตามโครงการจัดท า 99,938.00  ตกลงราคา บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.25/2560

หนังสือรายงานประจ าป ีพ.ศ.๒๕๕๙ การประกอบธรุกิจของ อินโนเวชั่น จ ากัด/เสนอราคา อินโนเวชั่น จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ย. 2559

คนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 99,938.00 บาท 99,938.00 บาท วงเงินงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๔๒ จ านวน ๘๐๐ เล่ม โดยวธิตีกลงราคา

6 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กย-๓๒๖๙ 11,630.90  ตกลงราคา บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.26/2560

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ย. 2559

11,630.90 บาท 11,630.90 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรม 15,000.00  ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.27/2560

การวเิคราะหง์บการเงินส าหรับผู้ประกอบการ /เสนอราคา 15,000.00 /ราคาที่จ้าง 15,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 2559

จ านวน ๖๐๐ ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างเอกชนด าเนินการจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการ 8,500.00    ตกลงราคา ร้าน ดีก๊อบปี้แอนด์แสตมป ์ ร้าน ดีก๊อบปี้แอนด์แสตมป ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.28/2560

สัมมนา ขยายตลาดสินค้าไทยสู่ตลาดจีน /เสนอราคา 8,500.00 บาท /ราคาที่จ้าง 8,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 2559

ผ่าน e-Commerce จ านวน ๒๕๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้างงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพดี์ด จ านวน ๓ เคร่ือง หมายเลขครุภณัฑ์ 6,848.00    ตกลงราคา
บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ 

เน็ตเวร์ิค จ ากัด

บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ 

เน็ตเวร์ิค จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.29/2560

๕๕-๐๕๐๑-๐๐๐๔, ๐๑๑๖/๒๓๓/๓๘ /เสนอราคา 6,848.00 บาท /ราคาที่จ้าง 6,848.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 พ.ย. 2559

และ ๐๑๑๖/๒๓๔/๓๘ วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบโครงการสัมนาหลักสูตร 14,100.00  ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.30/2560

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ คร้ังที่ ๓ /เสนอราคา 14,100.00 /ราคาที่จ้าง 14,100.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ย. 2559

วนัที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒๐๐ ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา 5,100.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.31/2560

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธรุกิจ /เสนอราคา 5,100.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,100.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ย. 2559

จ านวน ๒๐๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 6,300.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.32/2560

กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 พ.ย. 2559

/เสนอราคา 6,300.00 บาท /ราคาที่จ้าง 6,300.00 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นง-5926     1,946.33 ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.33/2560

1,946.33 บาท 1,946.33 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างท าตรายาง จ านวน 106 อัน     9,110.00 ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.34/2560

9,110.00 บาท 9,110.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับ     5,100.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.35/2560

กฎหมายหลักประกันทางธรุกิจ จ านวน ๒๐๐ ชุด /เสนอราคา 5,100.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,100.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน ๑ คัน   12,000.00 ตกลงราคา นายอุทศิ  ศรีวโิรจน์ นายอุทศิ  ศรีวโิรจน์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.36/2560

ระหวา่งวนัที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ /เสนอราคา 12,000.00 /ราคาที่จ้าง 12,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 พ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

17 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์หอ้งน้ าและประตูม้วนที่ช ารุด   68,373.00 ตกลงราคา
บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง 

จ ากัด

บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง 

จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.37/2560

ของส านักงานพฒันาธรุกิจการค้าเขต ๒ /เสนอราคา 68,373.00 /ราคาที่จ้าง 68,373.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559
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ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการก ากับ     7,840.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.38/2560

ดูแลการประกอบวชิาชีพบญัชี คร้ังที่ ๔๖ (๔/๒๕๕๙) /เสนอราคา 7,840.00 บาท /ราคาที่จ้าง 7,840.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 2559

จ านวน ๒๘ ชุด วงเงินงบประมาณ

19 จ้างซ่อมเคร่ืองนับธนบตัรแบบต้ังโต๊ะ รุ่น US-4800 1,669.20    ตกลงราคา บริษทั ยูนิ-สมาร์ท จ ากัด บริษทั ยูนิ-สมาร์ท จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.39/2560

หมายเลขครุภณัฑ์ 56-0514-0006 /เสนอราคา 1,669.20 บาท /ราคาที่จ้าง 1,669.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

20 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นจ-1150 3,061.27    ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.40/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2559

/เสนอราคา 3,061.27 บาท /ราคาที่จ้าง 3,061.27 บาท วงเงินงบประมาณ

21 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 3,500.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.41/2560

0121/651/43 จ านวน 1 เคร่ือง กฤตเมธแอร์ 2555 กฤตเมธแอร์ 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2559

/เสนอราคา 3,500.00 บาท /ราคาที่จ้าง 3,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559
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ซ้ือหรือจ้าง
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และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

22 จ้างซ่อมแซมโต๊ะไม้สัก จ านวน 1 ชุด     4,922.00 ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.42/2560

/เสนอราคา 4,922.00 บาท /ราคาที่จ้าง 4,922.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบโครงการสัมมนาหลักสูตร     5,254.00 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสดมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสดมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.43/2560

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ คร้ังที่ ๔ วนัที่ /เสนอราคา 5,254.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,254.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2559

๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ วงเงินงบประมาณ

จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์จ านวน ๑๐๐ ชุด 

24 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง   45,300.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.44/2560

2555 /เสนอราคา 2555 /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2559

45,300.00 บาท 45,300.00 บาท วงเงินงบประมาณ

25 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร     8,400.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.45/2560

ผู้ท าบญัชีปฏบิติัใหถู้กต้องตามกฎหมาย คร้ังที่ 3/2560 /เสนอราคา 8,400.00 บาท /ราคาที่จ้าง 8,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2559

จ านวน 350 ชุด วงเงินงบประมาณ

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

26 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร     5,350.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.46/2560

บญัชี...ชี้ช่องรวย ณ เพชรบรีุ จ านวน 100 ชุด /เสนอราคา 5,350.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,350.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2559

วงเงินงบประมาณ

27 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศส าหรับการอบรม   10,800.00 ตกลงราคา นายอนันต์  ไข่เกิด นายอนันต์  ไข่เกิด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.47/2560

เชิงปฏบิติัการ สร้างนักธรุกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) วนัที่ /เสนอราคา 10,800.00 /ราคาที่จ้าง 10,800.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2559

๑๓-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวดัราชบรีุ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

28 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง     9,500.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.48/2560

2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2559

9,500.00 บาท 9,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

29 จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร หมายเลขครุภณัฑ์   87,124.75 ตกลงราคา บริษทั โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษทั โคเน่ จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.49/2560

0156/2/43 สพข.3 /เสนอราคา 78,124.75 /ราคาที่จ้าง 78,124.75 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 พ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

30 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารโครงการอบรม หลักสูตร เสริมสร้าง     4,884.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.50/2560

สมรรถนะการส่งเสริมพฒันาธรุกิจ จ านวน ๑๐๐ ชุด 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 พ.ย. 2559

4,884.00 บาท 4,884.00 บาท วงเงินงบประมาณ

31 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรม เร่ือง   10,600.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.51/2560

ก่อร่าง สร้างธรุกิจ นิติบคุคลไทย จ านวน ๔๐๐ ชุด          /เสนอราคา 10,600.00 /ราคาที่จ้าง 10,600.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 พ.ย. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

32 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบโครงการสัมมนาหลักสูตร     7,855.20 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสดมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสดมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.52/2560

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ คร้ังที่ ๔ วนัที่ /เสนอราคา 7,855.20 บาท /ราคาที่จ้าง 7,855.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 พ.ย. 2559

๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวดัพษิณุโลก วงเงินงบประมาณ

จ านวน ๑๒๐ ชุด 

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง




