
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างกิจกรรมพฒันารูปแบบการน า 10,000,000 9,994,833 พเิศษ 1.บจ.ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ 1.บจ.ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.35/2560

เสนอผลิตภณัฑ์ที่สอดคล้องกับ /เสนอราคา 9,095,000 /ราคาที่จ้าง 9,090,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 เม.ย. 2560

ตลาดใน/ต่างประเทศและการ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เจรจาธรุกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและ

พฒันาศักยภาพด้านการตลาด OTOP

ไทยสู่สากลป ี2560

2 จ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพฒันา 4,972,000 4,832,300 e-bidding 1.บจ.124 คอมมิวนิเคชั่นส 1.บจ.124 คอมมิวนิเคชั่นส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.36/2560

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ คอนซัลต้ิง /เสนอราคา คอนซัลต้ิง /เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 เม.ย. 2560

สมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้าง 4,950,000 บาท 4,950,000 บาท วงเงินงบประมาณ

สังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur 2. บจ เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป

Society) ประจ าป ี2560 /เสนอราคา 4,963,014.31

บาท

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

3 จัดท าวดิีทศัน์ (Presentation VDO) 300,000 299,866.67 ตกลงราคา 1.บจ.เจโนไซส์ /เสนอราคา บจ.เจโนไซส์ /ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.37/2560

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 299,600 บาท 299,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 เม.ย. 2560

เกี่ยวกับการจดทะเบยีนนิติบคุคลทาง วงเงินงบประมาณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

4 จ้างพมิพใ์บเสร็จรับเงินแบบกระดาษ 490,000 487,650 ตกลงราคา 1.บจ.มาสเตอร์ฟอร์ม บจ.มาสเตอร์ฟอร์ม มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.38/2560

ต่อเนื่อง จ านวน 1,000 กล่อง อินดัสตร้ี /เสนอราคา อินดัสตร้ี /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 เม.ย. 2560

460,100 บาท 460,100 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาบนัทกึการน าส่งและจัดเก็บ 525,000 525,000 สอบราคา 1.สุธาสิน กรุ๊ป /เสนอราคา สุธาสิน กรุ๊ป /ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.39/2560

ภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและ 413,000 บาท 413,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 เม.ย. 2560

ส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2.บจ.อินโนเวชั่น ควอลิทอล วงเงินงบประมาณ

2560 เทคโนโลยี /เสนอราคา

606,200 บาท

3.บจ.เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์

แอนด์ คอนซัลต้ิง /เสนอราคา

1,198,400 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

6 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ 4 750,000 742,500 e-market 1.บจ. โรงงานอุตสาหกรรม บจ. โรงงานอุตสาหกรรม มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.4/2560

น้ าหนัก 80 แกรม จ านวน 10,000 กระดาษบางปะอิน กระดาษบางปะอิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 เม.ย. 2560

รีม /ราคาที่ซ้ือ 749,000 บาท /ราคาที่ซ้ือ 749,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.ยูโรเปี้ยน เทรดด้ิงส์

/ราคาที่ซ้ือ 795,000 บาท

3.บจ.ริชเน็สท ์แอนด์ บสิเน็ส

/ราคาที่ซ้ือ 909,500 บาท

วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาซ้ือขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที/่วันที่ของสัญญา

7 โครงการพฒันาเพิ่มประสิทธภิาพการ 2,580,000 2,576,500 e-bidding 1.บจ.สินอ าพนั คอมพวิเตอร์ บจ.สินอ าพนั คอมพวิเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.2/2560

น าส่งงบการเงินผ่านทาง /เสนอราคา 2,495,100 /ราคาที่ซ้ือ 2,490,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 เม.ย. 2560

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บจ.อินโนวา ซอฟต์แวร์

/เสนอราคา 2,550,000

บาท

หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือหลอดไฟ LED 18 watts จ านวน 240 หลอด 53,928.00     ตกลงราคา บริษทั ซีวคิ มีเดีย จ ากัด บริษทั ซีวคิ มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.66/2560

/เสนอราคา 53,928 /ราคาที่ซ้ือ 53,928 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน 7 รายการ 41,062.32     ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.67/2560

/เสนอราคา 41,062.32 /ราคาที่ซ้ือ 41,062.32 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 5,632.50       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.68/2560

/เสนอราคา 5,632.50 /ราคาที่ซ้ือ 5,632.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 8,588.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.69/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 เม.ย. 2560

8,588.00 บาท 8,588.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕R๑๕ จ านวน ๔ เส้น 12,800.00     ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.70/2560

ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-๑๑๔9 จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 เม.ย. 2560

12,800 บาท 12,800 บาท วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือหมึกและดรัมเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 73,744.40     ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.71/2560

จ านวน ๒ รายการ /เสนอราคา 73,744.40 /ราคาที่ซ้ือ 73,744.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือหมึกและดรัมเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 124,548.00   ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.72/2560

จ านวน ๒ รายการ เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 เม.ย. 2560

124,558.00 บาท 124,558.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือหมึกและดรัมเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 158,989.16   ตกลงราคา บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด บริษทั ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.73/2560

จ านวน ๒ รายการ /เสนอราคา 158,989.16 /ราคาที่ซ้ือ 158,989.16 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ 315.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.74/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 เม.ย. 2560

315.00 บาท 315.00 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 8,608.50       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.75/2560

วทิยา/เสนอราคา วทิยา/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2560

8,608.50 บาท 8,608.50 บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 1,999.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.76/2560

/เสนอราคา 1,999.00 /ราคาที่ซ้ือ 1,999.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือ waste toner collector 0610 ส าหรับเคร่ือง 1,391.00       ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด บริษทั โฟนิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.77/2560

ปร้ินเตอร์ Epson aculaser c9300 จ านวน 2 กล่อง /เสนอราคา 1,391.00 /ราคาที่ซ้ือ 1,391.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 26,000.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.78/2560

จ านวน ๓๒ รายการ (2525) จ ากัด/เสนอราคา (2525) จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2560

26,000.00 บาท 26,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 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.141/2560

หมายเลขครุภณัฑ์ 58-0503-0028 /เสนอราคา 535.00 บาท /ราคาที่จ้าง 535.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 เม.ย. 2560

บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธก์ารจดทะเบยีน 19,795.00  ตกลงราคา บริษทั เอชอาร์เอ็ม เซ็นเตอร์ บริษทั เอชอาร์เอ็ม เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.142/2560

นิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จ ากัด/เสนอราคา 19,795.00จ ากัด/ราคาที่จ้าง 19,795.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 เม.ย. 2560

 ในรูปแบบธงญี่ปุ่น (J-Flag) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวทิยุเกี่ยวกับการจดทะเบยีน 99,500.00  ตกลงราคา บริษทั พลาซ่า ครีเอชั่น จ ากัด บริษทั พลาซ่า ครีเอชั่น จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.143/2560

นิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) /เสนอราคา 99,500.00 /ราคาที่จ้าง 99,500.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ส านักงาน 13 ตัว จ านวน 1 งาน 11,350.00  ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.144/2560

/เสนอราคา 11,350.00 /ราคาที่จ้าง 11,350.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างเอกชนจัดกิจการเปดิตัวการใหบ้ริการจดทะเบยีน 50,000.00  ตกลงราคา บริษทั โอเอซิส มีเดีย จ ากัด บริษทั โอเอซิส มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.145/2560

นิติบคุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) /เสนอราคา 50,000.00 /ราคาที่จ้าง 50,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมความรู้ผู้บงัคับหลักประกัน 1,608.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.146/2560

จ านวน 50 ชุด 2001/เสนอราคา 1,608.00 2001/ราคาที่จ้าง 1,608.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างออกแบบและผลิตส่ือแผ่นพบัการจดทะเบยีนนิติบคุคล 99,510.00  ตกลงราคา บริษทั วงศ์สวา่งพบัลิชชิ่ง บริษทั วงศ์สวา่งพบัลิชชิ่ง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.147/2560

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 เม.ย. 2560

แผ่น /เสนอราคา 99,510.00 บาท /เราคาที่จ้าง 99,510.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างจัดพมิพใ์บอนุญาตสมาคมการค้าและหอการค้า 9,630.00    ตกลงราคา บริษทั คอมม่า ดีไซด์แอนด์พร้ิน บริษทั คอมม่า ดีไซด์แอนด์พร้ิน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.148/2560

จ านวน ๕๐๐ ฉบบั จ ากัด/เสนอราคา 9,630.00 จ ากัด/ราคาที่จ้าง 9,630.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างท าส าเนาเอกสารโครงการอบรม หลักสูตร ทกัษะ     1,009.50 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.149/2560

การวเิคราะหป์ญัหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธภิาพ โอ.เอ. 2001/เสนอราคา โอ.เอ. 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 เม.ย. 2560

จ านวน ๗๕ ชุด 1,009.50 บาท 1,009.50 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังานตรวจสอบ   16,200.00 ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.150/2560

ณ ส านักพาณิชย์จังหวดัสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม /เสนอราคา 16,200.00 บาท /ราคาที่จ้าง 16,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 เม.ย. 2560

ระหวา่งวนัที่ 20-27 เมษายน 2560 วงเงินงบประมาณ

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๓ รายการ     7,500.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.151/2560

2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 เม.ย. 2560

7,500.00 บาท 7,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

12 จ้างพมิพก์ระดาษโลโก้กรมพฒันาธรุกิจการค้า   99,470.00 ตกลงราคา บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากัด บริษทั ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.152/2560

จ านวน 350,000แผ่น /เสนอราคา 99,470.00 /ราคาที่จ้าง 99,470.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบยีน     6,645.77 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.153/2560

นง-9345 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 เม.ย. 2560

/เสนอราคา 6,645.77 บาท /ราคาที่จ้าง 6,645.77 บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย     4,089.60 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.154/2560

หลักประกันทางธรุกิจ จ านวน 120 ชุด /เสนอราคา 4,089.60 บาท /ราคาที่จ้าง 4,089.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

15 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นจ-1149 9,604.32    ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.155/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 เม.ย. 2560

/เสนอราคา 9,604.32 บาท /ราคาที่จ้าง 9,604.32 บาท วงเงินงบประมาณ

16 จ้างจัดท าส าเนาเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ     3,762.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.156/2560

หลักสูตร อ่านธรุกิจจากงบการเงิน 100 ชุด เอ.2001/เสนอราคา เอ.2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2560

จ้างจัดท าส าเนาเอกสารแบบประเมินผลโครงการอบรมเชิง 3,762.00 บาท 3,762.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ปฏบิติัการหลักสูตร อ่านธรุกิจจากงบการเงินจ านวน 50 ชุด

17 จ้างท าตรายาง จ านวน ๓๓๖ อัน   58,460.00 ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.157/2560

58,460.00 บาท 58,460.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมพฒันาความรู้ผู้บงัคับ 1,760.00    ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.158/2560

หลักประกัน จ านวน 50 ชุด เอ.2001/เสนอราคา เอ.2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 เม.ย. 2560

1,760.00 บาท 1,760.00 บาท วงเงินงบประมาณ

19 จ้างเหมาการตรวจรับงบการเงินและส าเนาบญัชีรายชื่อ   28,000.00 ตกลงราคา นางสาววรางคณา กาญจนเทพ นางสาววรางคณา กาญจนเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.159/2560

ผู้ถือหุ้นน าส่งทางไปรษณีย์ประจ าป ี๒๕๖๐
/เสนอราคา 28,000.00 

บาท

/ราคาที่จ้าง 28,000.00 

บาท
เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 เม.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

20 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ใช้ในการจัดกิจกรรม     5,000.00 ตกลงราคา นายบญุชัย พาหะนิชย์ นายบญุชัย พาหะนิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.160/2560

โครงการยกระดับธรุกิจใหบ้ริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล /เสนอราคา 5,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2560

ปงีบประมาณ ๒๕๖๐ ณ จังหวดัขอนแก่น ระหวา่ง วงเงินงบประมาณ

วนัที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

21  จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร     5,250.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.161/2560

บญัชี...ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง คร้ังที่ ๓ /เสนอราคา 5,250.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,250.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง




