
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างผลิตส่ือการเรียนการสอนทาง 450,000 449,400 ตกลงราคา 1.บริษทั อาตาป ีจ ากัด 1.บริษทั อาตาป ีจ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.20/2560

อิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) /ราคาที่เสนอ 438,700 /ราคาที่จ้าง 438,700 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ม.ค. 2559

เร่ืองมาตรฐานการรายงานทาง บาท บาท วงเงินงบประมาณ

การเงินส าหรับกิจการขนาดกลางและ 2. บริษทั นาราซีวเทม็ จ ากัด

ขนาดย่อม (TFRS for SMEs): /ราคาที่เสนอ 460,100

ส าหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อนผ่าน บาท

ทางระบบ e-Learning 3.บริษทั เกรซ เทคโนโลยี 

แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากัด

(ส านักงานใหญ)่/ราคาที่เสนอ

495,410 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างด าเนินกิจกรรมน าเสนอธรุกิจ 13,375,900 13,370,000 e-bidding 1.บริษทั เฟมัส อินฟนิิต้ี จ ากัด 1.บริษทั จันทร์29 จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.21/2560

แฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและ /เสนอราคา /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ม.ค. 2559

จ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 10,987,754 บาท 10,829,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั จันทร์29 จ ากัด

/เสนอราคา

10,829,000 บาท

3 จ้างกิจกรรมพฒันารูปแบบการค้า 3,000,000 2,997,666 e-bidding 1.บริษทั ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ 1.บริษทั ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.22/2560

และช่องทางการขยายตลาด จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ม.ค. 2559

2,980,000 บาท 2,980,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั มาเหนือเมฆ

คอนซัลต้ิง เน็ตเวร์ิค จ ากัด/

เสนอราคา 2,997,000

บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐาน 3,000,000 3,000,000 คัดเลือก 1.บริษทั ควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด 1.บริษทั ควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.2/2560

คุณภาพการบริหารจัดการธรุกิจ 2.มหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์ /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ม.ค. 2560

แฟรนไชส์ 3.บริษทั จีโนซิส จ ากัด 3,000,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างที่ปรึกษาพฒันาธรุกิจใหบ้ริการ 5,312,200 5,300,000 คัดเลือก 1.บริษทั โนวเวลจด์ เซ็นเตอร์ 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.3/2560

โลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 จ ากัด โดย ส านักงานศูนย์วจิัยและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ม.ค. 2560

ภายใต้โครงการยกระดับธรุกิจ 2.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ใหค้ าปรึกษาแหง่ วงเงินงบประมาณ

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ไทยสากล โดย ส านักงานศูนย์วจิัยและ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ปงีบประมาณ 2560 ใหค้ าปรึกษาแหง่ /ราคาที่จ้าง 5,300,000

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ บาท

3 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมพฒันาศักยภาพ 7,000,000 7,000,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.4/2560

ผู้ประกอบธรุกิจสู่ Smart Enterprise โดย ส านักงานศูนย์วจิัยและ โดย ส านักงานศูนย์วจิัยและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ม.ค. 2560

โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ ใหค้ าปรึกษาแหง่ ใหค้ าปรึกษาแหง่ วงเงินงบประมาณ

(Entrepreneur Society) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้แผนปฏบิติัการส่งเสริมวสิาหกิจ 2.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย /ราคาที่จ้าง 6,950,000

ขนาดกลางและขนาดย่อม บาท

ประจ าป ี2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างที่ปรึกษาด าเนินการยกระดับ 3,500,000 3,500,000 คัดเลือก 1.สถาบนัพฒันาวสิาหกิจ 1.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.5/2560

มาตรฐานการบริหารจัดการธรุกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม /ราคาที่จ้าง 3,490,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ม.ค. 2560

ค้าส่งค้าปลีก 2.มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย วงเงินงบประมาณ

5 จ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับ 5,000,000 5,000,000 คัดเลือก 1.บริษทั คิทโช 918 จ ากัด 3.มหวทิยาลัยราชภฏัสวน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.6/2560

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 2.อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สุนันทา (วทิยาลัยสหเวช เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ม.ค. 2560

ธรุกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธรุกิจ (สถาบนัรับรองมาตรฐาน ศาสตร์ /ราคาที่จ้าง วงเงินงบประมาณ

บริการผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน ไอเอสโอ) 5,000,000 บาท

คุณภาพ ภายใต้โครงการพฒันาธรุกิจ 3.มหวทิยาลัยราชภฏัสวน

บริการไทย ภายใต้ AEAS สุนันทา (วทิยาลัยสหเวช

ปงีบประมาณ 2560 ศาสตร์

4.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดย ส านักงานศูนย์วจิัยและ

ใหค้ าปรึกษาแหง่

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 ซ้ือหมึกเครีองพมิพค์อมพวิเตอร์และ 1,860,000 1,860,000 สอบราคา 1.บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท 1.บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.2/2560

ฟล์ิมเคร่ืองโทรสาร เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่เสนอ เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2560

 จ านวน ๗ รายการ 108,545.08 บาท 108,545.08 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือหมึกเครีองพมิพค์อมพวิเตอร์และ 1,860,000 1,860,000 สอบราคา 1.บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด 1.บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.3/2560

ฟล์ิมเคร่ืองโทรสาร /ราคาที่เสนอ /ราคาที่ซ้ือ 1,515,565.12 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ม.ค. 2560

 จ านวน 11 รายการ 1,515,565.12 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สัญญาซ้ือขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 ประกวดราคาซ้ือตามโครงการพฒันา 7,500,000 7,500,000 e-bidding 1.บริษทั คอลล์วอยซ์ คอมมูนิ 1.บริษทั คอลล์วอยซ์ คอมมูนิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซค.1/2560

ระบบการใหบ้ริการ Call Center เคชั่นส์ จ ากัด/เสนอราคา เคชั่นส์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค.60

ทดแทน 7,376,500 บาท 7,376,500 บาท ทดแทน

2.บริษทั โอเพน่ เทคโนโลยี

จ ากัด (มหาชน)/เสนอราคา

7,495,000 บาท

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 15,300.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.36/2560

/เสนอราคา 15,300.00 /ราคาที่ซ้ือ 15,300.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๘ รายการ 2,906.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.37/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ม.ค. 2560

2,906.00 บาท 2,906.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 1,894.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย/์ ร้านเจริญพาณิชย/์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.38/2560

เสนอราคา 1,894.00 ราคาที่ซ้ือ 1,894.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน ๑๑ รายการ 145,109.12   ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.39/2560

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)/ ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ม.ค. 2560

เสนอราคา/145,109.12 ราคาที่ซ้ือ/145,109.12 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ 2,549.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.40/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ม.ค. 2560

2,549.00 บาท 2,549.00 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,675.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.41/2560

/เสนอราคา 3,675.00 /ราคาที่ซ้ือ 3,675.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,046.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.42/2560

/เสนอราคา 1,046.00 /ราคาที่ซ้ือ 1,046.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือแบตเตอร่ี ๓K รุ่น NS๑๐๐ ส าหรับรถยนต์ 2,700.00       ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่เสนอ ร้านซายางยนต์/ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.43/2560

หมายเลขทะเบยีน นจ-1147 จ านวน 1 ลูก 2,700.00 บาท 2,700.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ม.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ 5,981.30       ตกลงราคา บริษทั ทเีอ็น แม็คเน็ท บริษทั ทเีอ็น แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.1/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่เสนอ เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ม.ค. 2560

5,981.30 บาท 5,981.30 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒๙ รายการ 22,263.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.29/2560

/เสนอราคา 22,263.00 /ราคาที่ซ้ือ 22,263.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 23,000.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.46/2560

จ านวน ๓๑ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 ม.ค. 2560

23,000.00 บาท 23,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เดินทางไปจังหวดัอุดรธานี 7,500.00    ตกลงราคา นายกิตติพล ลีลา/เสนอราคา นายกิตติพล ลีลา/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.74/2560

 และจังหวดัหนองคาย ระหวา่งวนัที่ ๒๒-๒๔ มกราคม 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ม.ค. 2560

๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน 2,232.00    ตกลงราคา หจก.เพื่อน โอ.เอ. ๒๐๐๑ หจก.เพื่อน โอ.เอ. ๒๐๐๑ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.75/2560

จ านวน ๖๐ ชุด /เสนอราคา 2,232.00 บาท /ราคาที่จ้าง 2,232.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ม.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นจ-๑๑๔๗ 5,139.21    ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.76/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ม.ค. 2560

/เสนอราคา 5,139.21 บาท /ราคาที่จ้าง 5,139.21 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังาน 32,400.00  ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.77/2560

ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวดัสุโขทยั อุตรดิตถ์ /เสนอราคา 32,400.00 /ราคาที่จ้าง 32,400.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ม.ค. 2560

แพร่ พะเยา ระหวา่งวนัที่ ๒๓ มกราคม - ๓ กุมภาพนัธ ์ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

๒๕๖๐ จ านวน ๑ คัน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร หมายเลขครุภณัฑ์ 1,893.90    ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.78/2560

บค 56-0508-0011 จ านวน 1 เคร่ือง /เสนอราคา 1,893.90 บาท /ราคาที่จ้าง 1,893.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-๙๓๔๖ 15,526.77  ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.79/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ค. 2560

เสนอราคา 15,526.77 บาท ราคาที่จ้าง 15,526.77 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมแซมประตู 3,000.00    ตกลงราคา บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง บริษทั บี.ดี.ว.ีววิฒัน์ก่อสร้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.80/2560

จ ากัด/เสนอราคา 3,000.00 จ ากัด/ราคาที่จ้าง 3,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 12,250.00  ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.81/2560

ผู้ท าบญัชีปฏบิติัใหถู้กต้องตามกฎหมาย คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ /เสนอราคา 12,250.00 /ราคาที่เสนอ 12,250.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ม.ค. 2560

จ านวน ๓๕๐ ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมใหค้วามรู้ 12,600.00  ตกลงราคา
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.

เอ. 2001

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.

เอ. 2001
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.82/2560

ผู้บงัคับหลักประกัน จ านวน ๑๐๐ ชุด /เสนอราคา 12,600.00 /ราคาที่จ้าง 12,600.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

10 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบโครงการอบรม/สัมมนา 5,524.00    ตกลงราคา ร้าน ดีก๊อบปี้แอนด์แสตมป ์ ร้าน ดีก๊อบปี้แอนด์แสตมป ์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.83/2560

เทคนิคการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ /เสนอราคา 5,524.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,524.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2560

DBD e-Filing ได้อย่างถูกต้อง ในส่วนภมูิภาค วงเงินงบประมาณ

ณ จังหวดัภเูก็ตและจังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ๒๐๐ ชุด

11 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-๘๒๗๑ 12,723.37  ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.84/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ม.ค. 2560

เสนอราคา 12,723.37 บาท ราคาที่จ้าง 12,723.37 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาสถานที่จัดอบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร 44,000.00  ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.85/2560

ยกระดับธรุกิจ e-Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ /เสนอราคา 44,000 บาท /ราคาที่จ้าง 44,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ม.ค. 2560

ในพื้นที่ส่วนกลาง วนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์โครงการอบรม/สัมมนา   15,000.00 ตกลงราคา บริษทัภเูก็ต เมอร์ลิน จ ากัด บริษทัภเูก็ต เมอร์ลิน จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.86/2560

เทคนิคการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ /เสนอราคา 15,000.00 /ราคาที่จ้าง 15,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ม.ค. 2560

DBD e-Filing ได้อย่างถูกต้อง ในส่วนภมูิภาค จังหวดัภเูก็ต บาท บาท วงเงินงบประมาณ

วนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ โดยวธิตีกลงราคา 

14 จัดจ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร     2,650.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.87/2560

บญัชี...ชี้ช่องรวย ณ จังหวดัเชียงราย จ านวน 100 ชุด /เสนอราคา 2,650.00 /ราคาที่จ้าง 2,650.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ม.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

15 จ้างย้ายต าแหน่งเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งฝึกอบรม     8,000.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.88/2560

คอมพวิเตอร์ชั้น ๑๑ กรมพฒันาธรุกิจการค้า หอ้งอยู่ฝ่ังกรม 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ม.ค. 2560

ทรัพย์สินทางปญัญาหมายเลขครุภณัฑ์ 58-0526-0003 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

และ 58-0526-0004 จ านวน 1 งาน

16 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร   15,169.00 ตกลงราคา ร้าน ดีก๊อบปี้แอนด์แสตมป์ ร้าน ดีก๊อบปี้แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.89/2560

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ ณ ส่วนกลาง /เสนอราคา/เสนอราคา /เสนอราคา/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ม.ค. 2560

วนัที่ 30-31 มกราคม 2560 จ านวน 350 ชุด 15,169.00 บาท 15,169.00 บาท วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

17 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรม เร่ือง   25,000.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.90/2560

ก่อร่าง สร้างธรุกิจ นิติบคุคลไทย ณ จังหวดัอุดรธานี วนัที่ /เสนอราคา 25,000.00 /ราคาที่จ้าง 25,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ม.ค. 2560

10 กุมภาพนัธ ์2560จ านวน 250 ชุด                  บาท บาท วงเงินงบประมาณ

18 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 21,500.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.91/2560

หมายเลขครุภณัฑ 0121/745/43 และ 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 ม.ค. 2560

55-0526-0001 21,500.00 บาท 21,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง




