
เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างด าเนินกิจกรรมน าเสนอธรุกิจและ 4,446,000 4,446,000 e-bidding 1.บจ.โอเค แมส /เสนอราคา บจ.เฟมัส อินฟนิิต้ี /ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.40/2560

เจรจาธรุกิจ แฟรนไชส์ ภายใต้ 3,889,999 บาท 3,688,888 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2560

โครงการยกระดับมาตรฐานธรุกิจ 2.บจ.เฟมัส อินฟนิิต้ี / วงเงินงบประมาณ

แฟรนไชส์ ปงีบประมาณ 2560 เสนอราคา 3,688,888 บาท

3.บจ จันทร์ 29 /เสนอราคา

3,852,900 บาท

2 จ้างจัดท าฐานข้อมูล (Directory) 485,000 481,854 ตกลงราคา 1.บจ.เจโนไซส์/เสนอราคา บจ.เจโนไซส์/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.41/2560

เชื่อมโยงธรุกิจ Startup และ SME 479,360 บาท 479,360 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 พ.ค. 2560

โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 2.บจ.มิวท ์/เสนอราคา วงเงินงบประมาณ

ประจ าป ี2560 484,710 บาท

3 จ้างจัดนิทรรศการ ส่ิงบง่ชี้ทาง 490,000 482,167 ตกลงราคา บจ.จี ดี เอ็กซ์/เสนอราคา บจ.จี ดี เอ็กซ์/ราคาที่จ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.42/2560

ภมูิศาสตร์ (GI) และร้านต้นแบบการ 480,000 บาท 480,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 พ.ค. 2560

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติและ วงเงินงบประมาณ

ออร์แกนิค ในงาน OTOP Midyear 

2017

วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภคม 2560 (สัญญาจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที/่วันที่ของสัญญา

1 จ้างที่ปรึกษาโครงการค้าส่ง-ปลีกไทย 18,070,000 18,070,000 คัดเลือก มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.10/2560

สู่ชุมชน ปงีบประมาณ 2560 /เสนอราคา 18,070,000 /ราคาที่จ้าง 18,070,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 พ.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภคม 2560 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซ้ือแบตเตอร่ี Bosh D65 ส าหรับรถยนต์ 3,745.00       ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.79/2560

หมายเลขทะเบยีน กย-3277 3,745 บาท 3,745 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 19,355.00     ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.80/2560

วทิยา/เสนอราคา 19,355 วทิยา/ราคาที่ซ้ือ 19,355 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 36,074.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.81/2560

/เสนอราคา 36,074 บาท /ราคาที่ซ้ือ 36,074 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5 รายการ 2,560.00       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.82/2560

/เสนอราคา 2,560 บาท /ราคาที่ซ้ือ 2,560 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9 รายการ 33,998.00     ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.83/2560

/เสนอราคา 33,998 บาท /ราคาที่ซ้ือ 33,998 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2 รายการ 3,910.85       ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.84/2560

/เสนอราคา 3,910.85 /ราคาที่ซ้ือ 3,910.85 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซ้ือแบตเตอร่ี 3K SN100 12 โวลต์ (75แอมป)์ ส าหรับ 2,700.00       ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.85/2560

รถยนต์หมายเลขทะเบยีน บธ-2567 2,700 บาท 2,700 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ 948.00          ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ หา้งหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.86/2560

วทิยา/เสนอราคา 948 บาท วทิยา/ราคาที่ซ้ือ 948 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5 รายการ 16,264.00     ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น. แม็คเน็ท บริษทั ที.เอ็น. แม็คเน็ท มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.87/2560

เซ็นเตอร์ จ ากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 พ.ค. 2560

16,264 บาท 16,264 บาท วงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือยางรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นจ-1580 11,400.00     ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.88/2560

ขนาด 215/70-15 R611 บริดจสโตน จ านวน 4 เส้น จ ากัด/เสนอราคา 11,400 จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 11,400 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 ซ้ือกล่อง ขนาด 17 x 25 x 9 ซม. ส าหรับบรรจุแผ่นดีวดีี 912.00          ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย/์เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย/์ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.89/2560

เผยแพร่ความรู้การตลาด OTOP และสมุดรวบรวมข้อมูล 912 บาท 912 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 พ.ค. 2560

ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 76 กล่อง วงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือแบตเตอร่ี GS MFX 55B24L 2,400.00       ตกลงราคา ร้านซายางยนต์/เสนอราคา ร้านซายางยนต์/ราคาที่ซ้ือ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.90/2560

ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กม-2601 2,400 บาท 2,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

13 ซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 26,500.00     ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.91/2560

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

26,500 บาท 26,500 บาท วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงซ้ือ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กน-1676 4,267.16    ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.162/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2560

/เสนอราคา 4,267.16 บาท /ราคาที่จ้าง 4,267.16 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล 5,190.60    ตกลงราคา ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.163/2560

การประกอบวชิาชีพบญัชี คร้ังที่ 47 (1/2560) /เสนอราคา 4,190.60 บาท /ราคาที่จ้าง 4,190.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 พ.ค. 2560

จ านวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศส าหรับปฏบิติังานตรวจสอบ 33,000.00  ตกลงราคา นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.164/2560

ณ ส านักพาณิชย์จังหวดักระบี่ ตรัง สตูล ระหวา่ง /เสนอราคา 33,000 บาท /ราคาที่จ้าง 33,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 พ.ค. 2560

วนัที่ 17-27 พฤษภาคม 2560 วงเงินงบประมาณ

4 จ้างท าวฒิุบตัรและปกวฒิุบตัร การสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 12,626.00  ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.166/2560

สร้างธรุกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ส่วนภมูิภาค /เสนอราคา 16,262 บาท /ราคาที่จ้าง 16,262 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 พ.ค. 2560

จ านวน 118 ชุด วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จ้างท าส าเนาเอกสารโครงการอบรม เร่ือง งานส าเร็จ… 581.00       ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.166/2560

บริหารเวลาและตัวคุณ จ านวน 90 ชุด 2001/เสนอราคา 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 พ.ค. 2560

581 บาท 581 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นจ-1152 5,269.75    ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.167/2560

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 พ.ค. 2560

/เสนอราคา 5,269.75 บาท /ราคาที่จ้าง 5,269.75 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าเอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 8,520.00    ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์ ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.168/2560

หลักประกันทางธรุกิจ จ านวน 250 ชุด /เสนอราคา 8,520 บาท /ราคาที่จ้าง 8,520 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งศูนย์ฝึกอบรม ชั้น ๖ 23,200.00  ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.169/2560

หอ้งปฎบิติังาน ชั้น ๑๐ และหอ้งผู้บริหาร ชั้น ๑๗ 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 พ.ค. 2560

กรมพฒันาธรุกิจการค้า จ านวน ๙ เคร่ือง 23,200 บาท 23,200 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

ล าดับที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กย-๓๒๖๙   14,862.30 ตกลงราคา บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.170/2560

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 พ.ค. 2560

14,862.30 บาท 14,862.30 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการ     5,400.00 ตกลงราคา นายไพรัฐ แก้วพวง นายไพรัฐ แก้วพวง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.171/2560

สัมมนารับฟงัความคิดเหน็กฎหมายวา่ด้วยหอการค้าและ /เสนอราคา 5,400 บาท /ราคาที่จ้าง 5,400 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 พ.ค. 2560

สมาคมการค้า ณ จังหวดัชลบรีุ ในวนัที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม วงเงินงบประมาณ

๒๕๖๐

11 จ้างเหมาสถานที่จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร ยกระดับ   23,800.00 ตกลงราคา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.172/2560

ธรุกิจ e-Commerce สู่หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ในพื้นที่ /เสนอราคา 23,800 บาท /ราคาที่จ้าง 23,800 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ค. 2560

ส่วนกลาง วงเงินงบประมาณ

12 จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ประตู ชั้น ๓ และชั้น ๘     7,276.00 ตกลงราคา ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.173/2560

/เสนอราคา 7,276 บาท /ราคาที่จ้าง 7,276 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

13 จ้างจัดเตรียมสถานที่รับงบการเงิน ประจ าป ี2560   30,000.00 ตกลงราคา นางประภสัสร นันทะ นางประภสัสร นันทะ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.174/2560

/เสนอราคา 30,000 บาท /ราคาที่จ้าง 30,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 พ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพบัรายชื่อส านักงานบญัชีคุณภาพ   53,500.00 ตกลงราคา บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.175/2560

อินโนเวชั่น จ ากัด/เสนอราคา อินโนเวชั่น จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 พ.ค. 2560

53,500 บาท 53,500 บาท วงเงินงบประมาณ

15 ลงประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 92,000.00  ตกลงราคา บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด บริษทั ส่ือโฆษณา จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.176/2560

กรุงเทพมหานคร เร่ือง จะขีดชื่อหา้งหุ้นส่วนบริษทัออกจาก /เสนอราคา 92,000 บาท /ราคาที่จ้าง 92,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ค. 2560

ทะเบยีนในหนังสือพมิพฉ์บบัวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 วงเงินงบประมาณ

16 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอกาศ จ านวน 2 รายการ   10,800.00 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.177/2560

2555/เสนอราคา 10,800 2555/ราคาที่จ้าง 10,800 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

17 ซ่อมแซมกล้องโทรทศัน์วงจรปดิแบบเครือข่าย และ   32,742.00 ตกลงราคา บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.178/2560

เคร่ืองบนัทกึภาพกล้องวงจรปดิ จ านวน ๒ รายการ จ ากัด/เสนอราคา 32,742 จ ากัด/ราคาที่จ้าง 32,742 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จ้างท าวฒิุบตัรและปกวฒิุบตัร ส าหรับกิจกรรมสัมมนา 13,375.00  ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.179/2560

เชิงปฏบิติัการสร้างธรุกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ /เสนอราคา 13,375 บาท /ราคาที่จ้าง 13,375 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 พ.ค. 2560

(Franchise B2B) ส่วนกลาง โครงการยกระดับมาตรฐาน วงเงินงบประมาณ

ธรุกิจแฟรนไชส์ ปงีบประมาณ ๒๕๖๐

19 จ้างพมิพแ์บบใบตอบรับในประเทศ จ านวน ๓๐,๐๐๐ ชุด   22,470.00 ตกลงราคา บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส บริษทั ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.180/2560

อินดัสตร้ี จ ากัด/เสนอราคา อินดัสตร้ี จ ากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 31 พ.ค. 2560

22,470 บาท 22,470 บาท วงเงินงบประมาณ

วิธีซ้ือหรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่   9  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง


