
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างออกแบบ วางผัง จัดท าโครงสร้าง 1,690,000 16,900,000 พเิศษ 1.บริษทั เอ๊กซคอน จ ากัด 1.บริษทั เอ๊กซคอน จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.23/2560

 ตกแต่งสถานที่และพธิเีปดิงาน /ราคาที่เสนอ 16,850,000 /ราคาที่จ้าง 16,850,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.พ. 2559

Smart to Startup 2017 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรม 11,053,000 11,053,000 พเิศษ 1.บริษทั เจโนไซส์ จ ากัด 1.บริษทั เจโนไซส์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.24/2560

น าเสนอธรุกิจ และประชาสัมพนัธง์าน /ราคาที่เสนอ 11,051,500 /ราคาที่จ้าง 11,051,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.พ. 2559

Smart to Startup 2017 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างจัดกิจกรรม New Economy 2,800,000 2,800,000 พเิศษ 1.บริษทั มิวท ์จ ากัด 1.บริษทั มิวท ์จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.25/2560

Dialogue ภายใต้โครงการ /ราคาที่เสนอ 2,799,120 /ราคาที่จ้าง 2,799,120 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.พ. 2559

Smart to Startup 2017 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

4 จ้างท าธงราวและปา้ยตราสัญลักษณ์ 426,000 424,600 ตกลงราคา 1.บริษทัแฮปปี้รูทนี จ ากัด 1.บริษทัแฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.26/2560

ฉลาดซ้ือ ประหยัดใช้ โครงการ ราคาที่เสนอ 403,390 บาท ราคาที่จ้าง 398,040 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.พ. 2559

เสริมสร้างภาพลักษณ์ร้านฉลาดซ้ือ 2.บริษทั เอชพ ีพร้ินท ์แอนด์ วงเงินงบประมาณ

ประหยัดใช้ บายด้ิง จ ากัด/ราคาที่เสนอ

428535 บาท

3.ราชาการพมิพ ์(2002)

จ ากัด/ราคาที่เสนอ

438,700 บาท

5 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ 283,360 283,360 ตกลงราคา 1.สถาบนัวชิาการทโีอที 1.บริษทั เดอะคอนเน็คชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.27/2560

คอมพวิเตอร์ส าหรับการจัดอบรมเชิง บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน)/ เอดูซีน จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2559

ปฏบิติัการสร้างและพฒันาศักยภาพ ราคาที่เสนอ 280,000 บาท 269,640 บาท วงเงินงบประมาณ

e-Commerce ภายใต้โครงการขยาย 2.บริษทั เดอะคอนเน็คชั่น

ตลาดการค้าด้วย e-Commerce เอดูซีน จ ากัด/ราคาที่เสนอ

269,640 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

6 จ้างจัดงาน Thailand Online Mega 1,500,000 1,500,000 สอบราคา 1.บริษทั เฟมัส อินฟนิิต้ี จ ากัด 1.บริษทั เฟมัส อินฟนิิต้ี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.28/2560

Sale 2017 /ราคาที่เสนอ 1,325,168 /ราคาที่จ้าง 1,325,168 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.พ. 2559

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั เอ็กซา ไบรท ์จ ากัด

/ราคาที่เสนอ 1,410,000

บาท

7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 480,000 478,800 ตกลงราคา 1.บริษทั รักษาความปลอดภยั 1.บริษทั รักษาความปลอดภยั มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.29/2560

อาคารที่ท าการส านักงานพฒันาธรุกิจ กรุงสยามกฎหมายและธรุกิจ กรุงสยามกฎหมายและธรุกิจ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ก.พ. 2559

การค้า เขต 2 และ 3 จ านวน 2 แหง่ ราคาที่เสนอ 477,400 บาท ราคาที่จ้าง 477,400 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษาศึกษากฎหมายวา่ด้วย 3,860,000 3,860,000 คัดเลือก 1.สถาบนัวจิัยเพื่อการพฒันา 1.สถาบนัวจิัยเพื่อการพฒันา มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.8/2560

การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว ประเทศไทย ประเทศไทย/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ก.พ. 2560

และธรุกิจบญัชีทา้ยพระราชบญัญัติ 2.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 3,832,400 บาท วงเงินงบประมาณ

การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 3.สถาบนัวจิัยนโยบาย

พ.ศ. 2542 เศรษฐกิจการคลัง

2 จ้างที่ปรึกษาด าเนินกิจกรรมพฒันา 15,170,000 15,170,000 คัดเลือก 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 1.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.9/2560

ศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทาง โดยส านักงานศูนย์วจิัยและ โดยส านักงานศูนย์วจิัยและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2560

การตลาดออนไลน์ (B2C) ใหค้ าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย ใหค้ าปรึกษาแหง่มหาวทิยาลัย วงเงินงบประมาณ

ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์/ราคาที่จ้าง

2.มหาวทิยาลัยขอนแก่น 14,780,000

3.มหาวทิยาลัยศรีปทมุ

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 เช่าพื้นที่ของรอยัลพารากอนฮอลล์ 4,523,960 4,523,960 สอบราคา 1.บริษทั รอยัล พารากอน 1.บริษทั รอยัล พารากอน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.9/2560

จ านวน 12,000 ตรม. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.พ. 2560

/ราคาที่เสนอ 4,523,960 /ราคาที่จ้าง 4,523,960 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สัญญาเช่า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 3,004.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.47/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2560

3,004.00 บาท 3,004.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 8,492.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.48/2560

/เสนอราคา 8,492.00 /ราคาที่ซ้ือ 8,492.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 10,060.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.49/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2560

10,060.00 บาท 10,060.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ 1,599.65       ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.50/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ก.พ. 2560

1,599.65 บาท 1,599.65 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือหลอดไฟ ๑๓ วตัต์ จ านวน ๓๖ หลอด 9,000.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.51/2560

/เสนอราคา 9,000.00 /ราคาที่ซ้ือ 9,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ 329.00          ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.52/2560

/เสนอราคา 329.00 /ราคาที่ซ้ือ 329.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ก.พ. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ 9,141.01       ตกลงราคา หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟศิ หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟศิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.53/2560

โปรดักส์ /เสนอราคา โปรดักส์ /ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ก.พ. 2560

9,141.01 บาท 9,141.01 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 27,500.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.54/2560

จ านวน ๓๒ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ก.พ. 2560

27,500.00 บาท 27,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์โครงการอบรม 15,000.00  ตกลงราคา บริษทั ภเูก็ตเมอร์ลิน จ ากัด บริษทั ภเูก็ตเมอร์ลิน จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.92/2560

/สัมมนา เทคนิคการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ /เสนอราคา 15,000.00 /ราคาที่จ้าง 15,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.พ. 2560

DBD e-Filing ได้อย่างถูกต้อง ในส่วนภมูิภาค จังหวดัภเูก็ต บาท บาท วงเงินงบประมาณ

วนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ โดยวธิตีกลงราคา

2 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 6,700.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.93/2560

บญัชีชี้ช่องรวย ส่วนกลาง คร้ังที่ ๑ ณ หอ้งประชุม AEC /เสนอราคา 6,700.00 บาท /ราคาที่จ้าง 6,700.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ก.พ. 2560

ชั้น ๙ กรมพฒันาธรุกิจการค้า จ านวน ๑๐๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาจัดหาสถานที่พร้อมอุปกรณ์ โครงการอบรมสัมมนา 10,000.00  ตกลงราคา บริษทั เชียงใหม่ภคู า (3) จ ากัด บริษทั เชียงใหม่ภคู า (3) จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.94/2560

เทคนิคการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนนิกส์ /เสนอราคา 10,000.00 /ราคาที่จ้าง 10,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ก.พ. 2560

DBD efiling ได้อย่างถูกต้อง ในส่วนภมูิภาค จังหวดั บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เชียงใหม่ วนัที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยวธิตีกลงราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับการจัด 7,000.00    ตกลงราคา ร้านสยามนคร เซอร์วสิ ร้านสยามนคร เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.95/2560

อบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตรพฒันาชาวนาเข้าสู่ช่องทาง /เสนอราคา 7,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 7,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ก.พ. 2560

ออนไลน์ รุ่นที่ ๓ ณ จังหวดัชัยนาท วนัที่ ๗-๘ กุมภาพนัธ์ วงเงินงบประมาณ

๒๕๖๐ จ านวน ๑ คัน

5 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมพฒันาความรู้ 4,406.40    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.96/2560

ผู้บงัคับหลักประกัน จ านวน ๖๐ ชุด 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.พ. 2560

4,406.40 บาท 4,406.40 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ส าหรับใช้ในกิจกรรม 10,000.00  ตกลงราคา นายบญุชัย  พาหะนิชย์ นายบญุชัย  พาหะนิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.97/2560

สัมมนาเชิงปฏบิติัการ โอกาสขนส่งไทยในยุค 4.0 /เสนอราคา 10,000.00 /ราคาที่จ้าง 10,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ก.พ. 2560

ระหวา่งวนัที่ 21-24 กุมภาพนัธ ื2560 จังหวดัขอนแก่น บาท บาท วงเงินงบประมาณ

โดยวธิตีกลงราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้างงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

7 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ส าหรับปฏบิติังาน 27,000.00  ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.98/2560

ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวดันครพนม /เสนอราคา 27,000.00 /ราคาที่จ้าง 27,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ก.พ. 2560

จังหวดักลนคร และจังหวดัยโสธร รหวา่งวนัที่ 15-24 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

กุมภาพนัธ ์2560 โดยวธิตีกลงราคา

8 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 7,490.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.99/2560

0129/157/40 เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ก.พ. 2560

/เสนอราคา 7,490.00 บาท /ราคาที่จ้าง 7,490.00 บาท วงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการลงพื้นที่ 15,000.00  ตกลงราคา นายสมหมาย  เส็นจิต นายสมหมาย  เส็นจิต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.100/2560

ตรวจสอบนิติบคุคลในจังหวดักระบี่ และพงังา ระหวา่งวนัที่ /เสนอราคา 15,000.00 /ราคาที่จ้าง 15,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.พ. 2560

 ๒๐-๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ จ านวน ๑ งาน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

10 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารและประกาศนียบตัร โครงการ 1,969.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.101/2560

ฝึกอบรมหลักสูตร นายทะเบยีนระดับต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.พ. 2560

จ านวน ๓๒ ชุด 1,969.00 บาท 1,969.00 บาท วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

11 จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๒๐ อัน   14,580.00 ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.102/2560

14,580.00 บาท 14,580.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ก.พ. 2560

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-7230     2,569.07 ตกลงราคา บจ. โตโยต้านนทบรีุ บจ. โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.103/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/เสนอราคา ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ก.พ. 2560

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างจัดท าส าเนาเอกสาร โครงการอบรมหลักสูตร     3,747.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.104/2560

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ จ านวน ๑ งาน 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2560

3,747.00 บาท 3,747.00 บาท วงเงินงบประมาณ

14 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นง-9346   17,641.09 ตกลงราคา บจ. โตโยต้านนทบรีุ บจ. โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.105/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/เสนอราคา ผู้จ าหน่ายโตโยต้า/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ก.พ. 2560

17,641.09 บาท 17,641.09 บาท วงเงินงบประมาณ

15 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร     9,930.00 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.106/2560

บม่เพาะต้นกล้าส านักงานบญัชีคุณภาพ ณ จังหวดัล าปาง /เสนอราคา 9,930.00 บาท /ราคาที่จ้าง 9,930.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ก.พ. 2560

จ านวน ๑๕๐ ชุด วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

16 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนา     6,160.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.107/2560

รับฟงัความคิดเหน็กฎหมายวา่ด้วยหอการค้าและกฎหมาย /เสนอราคา 6,160.00 บาท /ราคาที่จ้าง 6,160.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2560

วา่ด้วยสมาคมการค้า ณ จังหวดัอุบลราชธานีและ วงเงินงบประมาณ

จังหวดัเชียงราย จ านวน 320 ชุด

17 จ้างท ากรอบอะคริลิกใส ส าหรับใส่กระดาษ A๔ 2,568.00    ตกลงราคา
บริษทั คิวต้ี เลเซอร์ โปรดัคท์

 จ ากัด

บริษทั คิวต้ี เลเซอร์ โปรดัคท์

 จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.108/2560

จ านวน ๒ ชิ้น /เสนอราคา 2,568.00 บาท /ราคาที่จ้าง 2,568.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 ก.พ. 2560

วงเงินงบประมาณ

18 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหวา่งวนัที่ ๖ - ๘     6,600.00 ตกลงราคา นายสมพงษ ์ ดีทะณีย์ นายสมพงษ ์ ดีทะณีย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.109/2560

มีนาคม ๒๕๖๐ เดินทางจังหวดันครพนม /เสนอราคา 6,600.00 บาท /ราคาที่จ้าง 6,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ก.พ. 2560

วงเงินงบประมาณ

19 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กม-2601 1,760.15    ตกลงราคา บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.110/2560

ออโตโมบลิ จ ากัด/เสนอราคา ออโตโมบลิ จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.พ. 2560

1,760.15 บาท 1,760.15 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

20 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 35 ตัว   33,150.00 ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.111/2560

/เสนอราคา 33,150.00 /ราคาที่จ้าง 33,150.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.พ. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

21 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กย-3267 11,384.80  ตกลงราคา บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.112/2560

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.พ. 2560

11,384.80 บาท 11,384.80 บาท วงเงินงบประมาณ

22 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ณ อ าเภอแม่สอด     4,600.00 ตกลงราคา นายเกษม  จันทร์พร้อมสุข นายเกษม  จันทร์พร้อมสุข มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.113/2560

จังหวดัตาก ในระหวา่งวนัที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ /เสนอราคา 4,600.00 บาท /ราคาที่จ้าง 4,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ก.พ. 2560

จ านวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ 4,600.00    ตกลงราคา นายสมชาย อินต๊ะก้อน นายสมชาย อินต๊ะก้อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.114/2560

ปฏบิติัราชการในจังหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัที่ 3-4 /เสนอราคา 4,600.00 บาท /ราคาที่จ้าง 4,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 ก.พ. 2560

มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

24 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังานตรวจสอบ   27,000.00 ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.115/2560

ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวดัขอนแก่น กาฬสินธุ ์มหาสารคาม /เสนอราคา 27,000.00 /ราคาที่จ้าง 27,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ก.พ. 2560

ระหวา่งวนัที่ ๘ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คัน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

25 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์   13,500.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.116/2560

DCR-๐๑๒๑/๖๔๕/๔๓ จ านวน ๑ เคร่ือง 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ก.พ. 2560

13,500.00 บาท 13,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มีนาคม  พ.ศ. 2560

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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