
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างผลิตส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 220,000.00 219,550.00 ตกลงราคา 1.บริษทั นิคส์อุตสาหกรรม บริษทั นิคส์อุตสาหกรรม มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.16/2560

ในรูปแบบพดัสปงิ จ านวน 15,000 (1992) จ ากัด/ราคาที่เสนอ (1992) จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ธ.ค. 2559

ชิ้น 208,650.00 บาท 208,650.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเอกชนด าเนินการพฒันาปรับปรุง 800,000.00 799,883.00 e-bidding 1.บริษทั ซีพดีี ติวเตอร์ จ ากัด บริษทั บางกอก เวบ็ โซลูชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.17/2560

และบริหารจัดการระบบการเรียนการ /ราคาที่เสนอ 740,000.00 จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ธ.ค. 2559

สอนผ่านส่ือออนไลน์ โครงการพฒันา บาท 720,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ประกอบธรุกิจผ่านส่ือออนไลน์ 2.บริษทั บางกอก เวบ็ โซลูชั่น

(e-Learning) ปงีบประมาณ 2560 จ ากัด/เสนอราคา

720,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างจัดท าวารสารกรมพฒันาธรุกิจ 800,000 763,980 สอบราคา 1.บริษทั วงศ์สวา่งพบัลิชชิ่ง บริษทั วงศ์สวา่งพบัลิชชิ่ง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.18/2560

การค้า "ต้นสายปลายทางธรุกิจ" แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 2559

ฉบบัที่ 42-47 /ราคาที่เสนอ 677,919.90 /ราคาที่จ้าง 677,919.90 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

2.ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา

/ราคาที่เสนอ 740,871

บาท

3.บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 686,450

บาท

3.บริษทั ดับเบลิเฮด ดับเบลิยู

จ ากัด /ราคาที่เสนอ

798,120.30 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างจัดนิทรรศการ “ต้นแบบร้าน 450,000 449,333 ตกลงราคา 1.บริษทั กรุงเทพแคนวาส บริษทั ผลึกแก้ว โปรโมชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.19/2560

OTOP Select 77 EXPERIENCE” จ ากัด /ราคาที่เสนอ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ธ.ค. 2559

 ในงาน “OTOP CITY 2016” 450,000 บาท /ราคาที่จ้าง 448,000 บาท วงเงินงบประมาณ

 โครงการเพิ่มมูลค่าและพฒันา 2.บริษทั ผลึกแก้ว โปรโมชั่น

ศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทย แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด

สู่สากล ปงีบประมาณ 2560 /ราคาที่จ้าง 448,000 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี 1,440,000 1,440,000 คัดเลือก 1บริษทั เอเชี่ยน อินเทลลี บริษทั เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.1/2560

สารสนเทศและการส่ือสาร เจนท ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2559

กรมพฒันาธรุกิจการค้า จ ากัด/ราคาที่จ้าง /ราคาที่จ้าง 1,426,000 วงเงินงบประมาณ

1,426,000 บาท บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือหลอดไฟ จ านวน ๕ รายการ 66,340.00     ตกลงราคา บริษทั ซีวคิ มีเดีย จ ากัด บริษทั ซีวคิ มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.23/2560

/เสนอราคา 66,340.00 /ราคาที่ซ้ือ 66,340.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ธ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,800.00       ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.24/2560

หมายเลขทะเบยีน นง-๗๒๓๐ จ านวน 1 ลูก จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ธ.ค. 2559

2,800.00 บาท 2,800.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๖ รายการ 50,042.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย/์เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย/์ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.25/2560

50,042.00 บาท 50,042.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 23,220.00     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.26/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2559

23,220.00 บาท 23,220.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เคร่ือง 133,750.00   ตกลงราคา บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.27/2560

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ธ.ค. 2559

133,750.00 บาท 133,750.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๙ รายการ 48,063.33     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.28/2560

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

48,063.33 บาท 48,063.33 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๔ รายการ 12,890.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย/์เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย/์ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.29/2560

12,790.00 บาท 12,790.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕/๑๕ จ านวน ๔ เส้น 11,600.00     ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.30/2560

ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-๑๑๔๗ 11,600.00 บาท 11,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๐ รายการ 5,767.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ หา้งหุ้นส่วนสามัญ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.31/2560

กรุงเทพวทิยา/เสนอราคา กรุงเทพวทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ธ.ค. 2559

5,767.00 บาท 5,767.00 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๙ รายการ 35,094.93     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.32/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ธ.ค. 2559

35,094.93 บาท 35,094.93 บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒๓ รายการ 28,267.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย/์เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย/์ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.33/2560

28,267.00 บาท 28,267.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕R๑๕ LEO๖๒๗ 11,600.00     ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.34/2560

จ านวน ๔ เส้น ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบยีน จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 2559

นจ-๑๑๕๒ 11,600.00 บาท 11,600.00 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.35/2560

จ านวน ๓1 รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ธ.ค. 2559

26,000.00 บาท 26,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงซ้ือ)



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 6,000.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.53/2560

0121/454/43 จ านวน 1 งาน โดยวธิตีกลงราคา 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ธ.ค. 2559

6,000.00 บาท 6,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างพมิพป์กเอกสารประกอบการประชุม 17,655.00  ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.54/2560

/เสนอราคา 17,655.00 /เสนอราคา 17,655.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ธ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรมจัดอบรมโครงการ 4,484.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.55/2560

พฒันาศักยภาพผู้ตรวจสอบบญัชี ปงีบประมาณ 2560 /เสนอราคา 4,484.00 บาท /เสนอราคา 4,484.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 4,920.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.56/2560

บญัชี...ชี้ช่องรวย ณ จังหวดับรีุรัมย์ จ านวน 80 ชุด /เสนอราคา 4,920.00 บาท /เสนอราคา 4,920.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร 22,300.00  ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.57/2560

สร้างมืออาชีพธรุกิจบริหารอาคารชุดและหมู่บา้นจัดสรร ณ /เสนอราคา 22,300.00 /เสนอราคา 22,300.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ธ.ค. 2559

จังหวดัชลบรีุ จ านวน 100 ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้ท าบญัชี 5,075.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.58/2560

ปฏบิติัใหถู้กต้องตามกฎหมาย คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ /เสนอราคา 5,075.00 บาท /เสนอราคา 5,075.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ธ.ค. 2559

จ านวน ๓๕๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของส านักงานพฒันา 23,000.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.59/2560

ธรุกิจการค้าเขต ๓ และซ่อมแซมระบบไฟฟา้ในส่วนควบ 2555/เสนอราคา 2555/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ธ.ค. 2559

เคร่ืองปรับอากาศหอ้งประชุมชั้น ๖ กรมพฒันาธรุกิจการค้า 23,000 บาท 23,000 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับ 5,400.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.60/2560

กฎหมายหลักประกันทางธรุกิจ จ านวน ๒๐๐ ชุด /เสนอราคา 5,400.00 บาท /เสนอราคา 5,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 4,080.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.61/2560

สร้างธรุกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ส่วนภมูิภาค /เสนอราคา 4,080.00 บาท /เสนอราคา 4,080.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2559

จ านวน ๔๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ 19,000.00  ตกลงราคา บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต บริษทั กูลสวสัด์ิ ทรานสปอร์ต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.62/2560

เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เร่ือง จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2559

ทศันคติที่ดีในการท างานภาครัฐยุค ๔.๐ วนัที่ 19,000.00 บาท 19,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

๒๔-๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เดินทางจังหวดันครนายก

โดยวธิตีกลงราคา

11 จ้างซ่อมแซมประตูของส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า เขต ๓ 5,243.00    ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.63/2560

5,243.00 บาท 5,243.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างท ากล่องกระดาษแข็งส าหรับเก็บส าเนาใบเสร็จรับเงิน 14,873.00  ตกลงราคา บริษทั กล่องกระดาษวงศ์สวา่ง บริษทั กล่องกระดาษวงศ์สวา่ง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.64/2560

จ านวน ๓๐๐ กล่อง และกล่องกระดาษแข็งส าหรับเก็บ จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 2559

รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั จ านวน ๒๐๐ กล่อง 14,873.00 บาท 14,873.00 บาท วงเงินงบประมาณ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร บญัชี ชี้ช่องรวย     5,280.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.65/2560

ณ จังหวดันครปฐม จ านวน ๑๑๐ ชุด /เสนอราคา 5,280.00 บาท /เสนอราคา 5,280.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

14 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร   13,568.00 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.66/2560

พฒันาศักยภาพส านักงานบญัชีคุณภาพสู่ยุคดิจิตอล /เสนอราคา 13,568.00 /เสนอราคา 13,568.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ธ.ค. 2559

จ านวน ๔๐๐ ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

15 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-๓๒๗๖     2,198.85 ตกลงราคา
บริษทั พระนคร ยนตรการ 

จ ากัด

บริษทั พระนคร ยนตรการ 

จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.67/2560

/เสนอราคา 2,198.85 /เสนอราคา 2,198.85 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ธ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-๓๒๗๗     2,959.62 ตกลงราคา
บริษทั พระนคร ยนตรการ 

จ ากัด

บริษทั พระนคร ยนตรการ 

จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.68/2560

/เสนอราคา 2,959.62 /เสนอราคา 2,959.62 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ธ.ค. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

17 จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๒๘ อัน (หลายกอง)   12,130.00 ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.69/2560

12,130.00 บาท 12,130.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-5927     2,267.33 ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.70/2560

2,267.33 บาท 2,267.33 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ผู้ท าบญัชี 4,375.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.71/2560

ปฏบิติัใหถู้กต้องตามกฎหมาย คร้ังที่ 5/2560 /เสนอราคา 4,375.00 บาท /เสนอราคา 4,375.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ธ.ค. 2559

จ านวน 350 ชุด วงเงินงบประมาณ

20 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน 3,216.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ เอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ เอ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.72/2560

จ านวน 100 ชุด 2001/เสนอราคา 2001/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ธ.ค. 2559

3,216.00 บาท 3,216.00 บาท วงเงินงบประมาณ

21 จ้างซ่อมล้อรถเข็น หมายเลขครุภณัฑ์ 1,926.00    ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา ร้านสยามพฒันกิจ/เสนอราคา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.73/2560

DCR ๐๑๓๕/๔๕/๔๓ จ านวน ๔ ลูก 1,926.00 บาท 1,926.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ธ.ค. 2559

วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   6  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง




