
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างกิจกรรมพฒันาช่องทางการตลาด 34,127,200 34,127,200 e-bidding 1.บจ.ทเูฟลโลส์ เน็ตเวร์ิค 1.บจ.ทเูฟลโลส์ เน็ตเวร์ิค มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.30/2560

ออนไลน์และพฒันาผู้ประกอบการไทย แอนด์ ดีไซน/์เสนอราคา แอนด์ ดีไซน/์ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มี.ค. 2560

เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ 27,400,000 บาท 27,400,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ภายใต้โครงการพฒันาสินค้าชุมชน 2.บจ.บลูโซลูชั่น/เสนอราคา

Offline 2 Online (B2C) 27,690,000 บาท

3.บจ.โธธ โซเชียล/เสนอราคา

28,000,000 บาท

4.บจ. บอสฟอรัส/เสนอราคา

30,800,000 บาท

5.บจ.จอยฟลูเนส/เสนอราคา

30,958,310 บาท

6.บจ.เดย์ โพเอทส์/เสนอราคา

32,596,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

2 จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน 4,000,000 4,000,000 e-bidding 1.บจ.คาริสม่า มีเดีย/ 1.บจ. จอยฟลูเนส/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.31/2560

Thailand e-commerce Day เสนอราคา 3,500,000 บาท 3,590,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มี.ค. 2560

คร้ังที่ 6 2.บจ.จอยฟลูเนส/เสนอราคา วงเงินงบประมาณ

3,590,000 บาท

3.บจ. เอ็น.ซี.ซี.เอ็กบชิั่น

ออกาไนเซอร์/เสนอราคา

3,800,000 บาท

4.บจ.อิมเมจ โซลูชั่น/

เสนอราคา 3,858,540 บาท

5. บจ. พเีพลิมีเดีย กรุ๊ป/

เสนอราคา 3,873,400 บาท

6.บจ.เฟมัส อินฟนิิต้ี/

เสนอราคา 3,967,570 บาท

7.บจ. คิว เอ็กซ์เพลส

(ประเทศไทย)/เสนอราคา

4,980,000 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย 4,300,000 4,300,000 e-bidding 1.บมจ.บซิิเนส ออนไลน์/ 1.บมจ.บซิิเนส ออนไลน์/ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.33/2560

อินเทอร์เน็ตของระบบใหบ้ริการ เสนอราคา 4,285,000 บาท ราคาที่จ้าง 4,285,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 มี.ค. 2560

รับงการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.บจ.แพรกซิส โซลูชั่น/ บาท วงเงินงบประมาณ

(DBD-e-Filing) เสนอราคา 4,295,000 บาท

3.บมจ.ทโีอที/เสนอราคา

4,250,000 บาท

4 จ้างกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 11,755,000 11,753,000 e-bidding 1.บจ. เจ-บิ๊คส์/เสนอราคา 2.บจ. ดิ-แอ็ท-โมสท์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.34/2560

และเชื่อมโยงเครือข่ายค้าส่ง  8,880,000 บาท พรีเซ็นเทชั่น/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 มี.ค. 2560

ค้าปลีกไทย สู่ CLMMV 2.บจ. ดิ-แอ็ท-โมสท์ 10,840,000 บาท วงเงินงบประมาณ

พรีเซ็นเทชั่น/เสนอราคา

10,840,000 บาท

3.บจ.ซุ๊ปเปอร์ ฟู้ด 1969

/เสนอราคา 11,500,000

บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 17,000.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.55/2560

/เสนอราคา 17,000.00 /ราคาที่ซ้ือ 17,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 35,692.00     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.56/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2560

35,692.00บาท 35,692.00บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 33,491.00     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วน เปเปอร์ แอนด์ หา้งหุ้นส่วน เปเปอร์ แอนด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.57/2560

ออฟฟศิ โปรดักส์/เสนอราคา ออฟฟศิ โปรดักส์/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มี.ค. 2560

33,491.00 บาท 33,491.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือหมึก Brother Toner TN 2260 จ านวน 1 กล่อง 1,177.00       ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.58/2560

/เสนอราคา 1,177.00 /ราคาที่ซ้ือ 1,177.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มี.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๘ รายการ 17,318.50     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.59/2560

/เสนอราคา 17,318.50 /ราคาที่ซ้ือ 17,318.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มี.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 66,703.80     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.60/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 มี.ค. 2560

66,703.80 บาท 66,703.80 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,200.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.61/2560

/เสนอราคา 2,200.00 /ราคาที่ซ้ือ 2,200.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือตลับหมึก EPSON รุ่น LQ-๒๐๙๐ จ านวน ๒ ตลับ 631.30          ตกลงราคา บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.62/2560

/เสนอราคา 631.30 บาท /ราคาที่ซ้ือ 631.30 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือกล้อง Web camera เพื่อใช้ในระบบจดทะเบยีน 99,001.75     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.63/2560

นิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registation) เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มี.ค. 2560

จ านวน ๑๐๐ ตัว 99,001.75 บาท 99,001.75 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ 7,000.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.64/2560

/เสนอราคา 7,000.00 /ราคาที่ซ้ือ 7,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มี.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 22,000.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.65/2560

จ านวน ๓๒ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 มี.ค. 2560

22,000.00 บาท 22,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ใช้ในกิจกรรมการสัมมนา 4,600.00    ตกลงราคา นายสุชาติ พลฤทธิ/์เสนอราคา นายสุชาติ พลฤทธิ/์ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.117/2560

เทคนิคการบริหารจัดการธรุกิจค้าปลีกอย่างมืออาชีพ 4,600.00 บาท 4,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มี.ค. 2560

ระหวา่งวนัที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ จังหวดัตรัง วงเงินงบประมาณ

2 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารและประกาศนียบตัร โครงการ 15,096.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.118/2560

ฝึกอบรมหลักสูตร นายทะเบยีนระดับต้น รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มี.ค. 2560

15,096.00 บาท 15,096.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 19,000.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.119/2560

55-0526-0003 และ 55-0526-0012 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 มี.ค. 2560

19,000.00 บาท 19,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ "สร้าง 5,000.00    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.120/2560

ธรุกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์" ส่วนภมูิภาค ณ จังหวดัภเูก็ต /เสนอราคา 5,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มี.ค. 2560

จ านวน 50 ชุด วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นง-๕๙๒๖ 588.50       ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.121/2560

588.50 บาท 588.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง และจุดรับสัญญาณ 17,100.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบวิด์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.122/2560

คอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา เอนเตอร์ไพรส /เสนอราคา เอนเตอร์ไพรส/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2560

17,100.00 บาท 17,100.00 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าตรายาง จ านวน ๘๓ อัน 10,980.00  ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.123/2560

10,980.00 บาท 10,980.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมเคร่ืองอัดส าเนา RICOH DX หมายเลขครุภณัฑ์ 26,395.83  ตกลงราคา บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.124/2560

๐๑๑๗/๑๓๒/๕๓ จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มี.ค. 2560

26,395.83 บาท 26,395.83 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้างงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างซ่อมเคร่ืองกดบตัรคิว หมายเลขครุภณัฑ์ 99,403.00  ตกลงราคา
บริษทั ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล

 จ ากัด

บริษทั ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล

 จ ากัด
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.125/2560

๕๓-๐๕๑๕-๐๐๐๔ ของส านักงานพฒันาธรุกิจการค้า เขต ๕ /เสนอราคา 99,403.00 บาท /ราคาที่จ้าง 99,403.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังานตรวจสอบ 21,600.00  ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.126/2560

ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวดัอ่างทอง สระบรีุ นครนายก /เสนอราคา 21,600.00 บาท /ราคาที่จ้าง 21,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มี.ค. 2560

ระหวา่งวนัที่ ๒๙ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 21,600.00 บาท 21,600.00 บาท วงเงินงบประมาณ

11 จ้างบนัทกึภาพเคล่ือนไหว (วดิิทศัน์) เร่ือง การจัดท า 10,000.00  ตกลงราคา นายองอาจ  เจริญลาภทวี นายองอาจ  เจริญลาภทวี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.127/2560

งบกระแสเงินสดและปญัหาในทางปฏบิติัส าหรับกิจการ /เสนอราคา 10,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มี.ค. 2560

NPAEs วงเงินงบประมาณ

12 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร 3,364.80    ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.128/2560

พฒันาศักยภาพส านักงานัญชีไทยสู่ยุค Thailand 4.0 /เสนอราคา 3,364.80 บาท /ราคาที่จ้าง 3,364.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 มี.ค. 2560

ณ จังหวดัตาก วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 จ้างเหมาสถานที่จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร ยกระดับ   44,000.00 ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.129/2560

ธรุกิจ e-Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ใน
/เสนอราคา 44,000.00 

บาท

/ราคาที่จ้าง 44,000.00 

บาท
เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มี.ค. 2560

พื้นที่ส่วนกลาง โดยวธิตีกลงราคา วงเงินงบประมาณ

14 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร บญัชี...     4,600.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.130/2560

ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง คร้ังที่ 2 ณ หอ้งประชุม AEC ชั้น 9 /เสนอราคา 4,600.00 บาท /ราคาที่จ้าง 4,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มี.ค. 2560

กรมพฒันาธรุกิจการค้า 100 ชุด วงเงินงบประมาณ

15 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ยี่หอ้ Samsung ML-3710 ND     4,999.00 ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.131/2560

หมายเลขครุภณัฑ์ 54-0503-0139 /เสนอราคา 4,999.00 บาท /ราคาที่จ้าง 4,999.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ยี่หอ้ Samsung ML-3310 ND        535.00 ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.132/2560

หมายเลขครุภณัฑ์ 58-0503-0029 /เสนอราคา 535.00 บาท /ราคาที่จ้าง 535.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

17 จ้างลงประกาศส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบริษทั   10,000.00 ตกลงราคา บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.133/2560

กรุงเทพมหานคร เร่ือง จะขีดชื่อหา้งหุ้นส่วนบริษทัออกจาก /เสนอราคา 10,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 10,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มี.ค. 2560

ทะเบยีน วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับการจัดอบรม   13,500.00 ตกลงราคา ร้านสยามนคร เซอร์วสิ ร้านสยามนคร เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.134/2560

เชิงปฏบิติัการหลักสูตรพฒันาชาสนาเข้าสู่ช่องทางการค้า /เสนอราคา 13,500.00 บาท /ราคาที่จ้าง 13,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มี.ค. 2560

ออนไลน์ คร้ังที่ ๔ ณ จังหวดับรีุรัมย์ และจังหวดัสุรินทร์ วงเงินงบประมาณ

ระหวา่งวนัที่ ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารกรมพฒันาธรุกิจการค้า 83,000.00  ตกลงราคา
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธ

แอร์ 2555

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธ

แอร์ 2555
มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.135/2560

จ านวน ๑๕ เคร่ือง โดยวธิตีกลงราคา /เสนอราคา 83,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 83,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

20 จ้างพมิพว์ฒิุบตัร หลักสูตร Restaurant 4.0     8,025.00 ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.136/2560

จ านวน 150 ชุด /เสนอราคา 8,025.00 บาท /ราคาที่จ้าง 8,025.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

21 จ้างท าซองจดหมายชนิดพมิพส์ าเร็จรูปแบบเจาะหน้าต่าง 70,000.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พลอยการ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พลอยการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.137/2560

จ านวน ๓๐,๐๐๐ ซอง พมิพ์/เสนอราคา พมิพ์/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 มี.ค. 2560

70,000.00 บาท 70,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

22 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา แนวทางการจดทะเบยีน     6,739.20 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.138/2560

สัญญาหลักประกันทางธรุกิจ จ านวน ๒๗๐ ชุด /เสนอราคา 6,739.20 บาท /ราคาที่จ้าง 6,739.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

23 จ้างท าแผ่นดีวดีีเผยแพร่ความรู้การตลาด OTOP 24,610.00  ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.139/2560

จ านวน ๑๐๐ ชุด /เสนอราคา 24,610.00 บาท /ราคาที่จ้าง 24,610.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศที่จังหวดัขอนแก่น     7,500.00 ตกลงราคา นายบญุชัย  พาหะนิชย์ นายบญุชัย  พาหะนิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.140/2560

ระหวา่งวนัที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คัน /เสนอราคา 7,500.00 บาท /ราคาที่จ้าง 7,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 มี.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   5  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง




