
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการจัดอบรม 4,045.00      4,045.00      เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.4/2561

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "24 ชั่วโมง 4,045.00 บาท 4,045.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 พ.ย. 2560

DNA นักธุรกิจรุนใหมดวยนวัตกรรม" วงเงินงบประมาณ

ภายใตโครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจดวย

นวัตกรรม ประจําป 2561

2 ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการจัดสัมมนา 18,400.00    18,400.00    เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.5/2561

เชิงปฏิบัติการสรางธุรกิจเขาสูระบบ 18,400.00 บาท 18,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 พ.ย. 2560

แฟรนไชส Franchise B2B ภายใต วงเงินงบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาธุรกิจเขาสูระบบ

แฟรนไชส โครงการยกระดับธุรกิจ

แฟรนไชสสูตลาดโลก ปงบประมาณ

2561 จํานวน 13 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ราคากลาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

3 ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการจัดอบรม 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.6/2561

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบังคับ 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2560

หลักประกันภายใตโครงการหลักประกัน วงเงินงบประมาณ

ทางธุรกิจ ทางเลือกใหมเพื่อ SMEs 

ไทยกาวไกล เขมแข็ง และยั่งยืน 

ประจําป 2561 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

การพัฒนาความรูผูบังคับหลักประกัน

4 จัดซื้อยางยนต ขนาด 215/70 11,400.00    11,400.00    เฉพาะเจาะจง รานซางยางยนต /เสนอราคา รานซางยางยนต /ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.7/2561

R15R611 จํานวน 4 เสน FORD 11,400.00 บาท 11,400.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2560

กย-3269 วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด 481,500.00  481,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.8/2561

เอ 4 น้ําหนัก 80 แกรม จํานวน กระดาษบางปะอิน จํากัด กระดาษบางปะอิน จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2560

6,000 รีม /เสนอราคา 481,500.00 /ราคาที่ซื้อ 481,500.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

6 จัดซื้อยางยนต ขนาด 215/70 11,400.00    11,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดุสิตไทร เซ็นเตอร บริษัท ดุสิตไทร เซ็นเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.9/2561

R15R611 จํานวน 4 เสน FORD จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ย. 2560

กย-3267 11,400.00 บาท 11,400.00 บาท วงเงินงบประมาณ

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 3,300.00      3,300.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.10/2561

กรุงเทพวิทยา/เสนอราคา กรุงเทพวิทยา/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 พ.ย. 2560

3,300.00 บาท 3,300.00 บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร 19,000.00    19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรตมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.5/2561

ปรับอากาศ เพื่อใชในโครงการอบรม จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 พ.ย. 2560

เชิงปฏิบัติการ เรื่องภาวะผูตามยุค ๔.๐ 19,000.00 บาท 19,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ระหวางวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จํานวน ๑ คัน

2 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 6,400.00      6,400.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.6/2561

สัมมนา บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชี /เสนอราคา 6,400.00 /ราคาที่จาง 6,400.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 พ.ย. 2560

คุณภาพ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการ 26,177.55    26,177.55    เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.7/2561

ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 พ.ย. 2560

นง-7230 นบ เสนอราคา 26,177.55 ราคาที่จาง 26,177.55 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,281.24      2,281.24      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.8/2561

ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 พ.ย. 2560

นจ-1147 นบ เสนอราคา 2,281.24 ราคาที่จาง 2,281.24 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

5 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร 19,000.00    19,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรตมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.9/2561

ปรับอากาศ เพื่อใชในโครงการอบรมเชิง จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 พ.ย. 2560

ปฏิบัติการ หลักสูตร คิดบวก เคล็ดลับ 19,000.00 บาท 19,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สูความสําเร็จ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อําเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี จํานวน ๑ คัน

6 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟต สํานักงาน 33,260.00    33,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.10/2561

พัฒนาธุรกิจการคาเขต ๒ ประจําป (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 พ.ย. 2560

งบประมาณ ๒๕๖๑ /เสนอราคา 33,260.00 /ราคาที่จาง 33,260.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

7 จางเหมาบํารุงรักษาลิฟต สํานักงาน 55,640.00    55,640.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.11/2561

พัฒนาธุรกิจการคาเขต ๓ /เสนอราคา 55,640.00 /ราคาที่จาง 55,640.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 พ.ย. 2560

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 94,780.60    94,780.60    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.12/2561

ประจําปงบประมาณ 2561 เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 พ.ย. 2560

/เสนอราคา 94,780.60 /ราคาที่จาง 94,780.60 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

9 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 3,256.00      3,256.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.13/2561

อบรมหลักสูตร "บัญช.ี..ชี้ชองรวย" /เสนอราคา 3,256.00 /ราคาที่จาง 3,256.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 พ.ย. 2560

จังหวัดเชียงใหม บาท บาท วงเงินงบประมาณ

10 จางกําจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู 32,000.00    32,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเออ(ีเทรดดิ้ง) จํากัด บริษัท พีเออ(ีเทรดดิ้ง) จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.14/2561

ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา /เสนอราคา 32,000.00 /ราคาที่จาง 32,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 พ.ย. 2560

เขต ๒ และ เขต ๓ ประจําป บาท บาท วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒๕๖๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

11 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 23,800.00    23,800.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.15/2561

กฤตเมธแอร 2555 กฤตเมธแอร 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 พ.ย. 2560

/เสนอราคา 23,800.00 /ราคาที่จาง 23,800.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

12 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 4,910.00      4,910.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.16/2561

อบรมโครงการตอตานการทุจริต /เสนอราคา 4,910.00 /ราคาที่จาง 4,910.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 2560

คอรรัปชั่น เรื่อง ขาราชการแบบไหน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ในใจประชาชน ครั้งที่ 1 

13 จางทําสําเนาเอกสารและ 41,284.00    41,284.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.17/2561

ประกาศนียบัตรโครงการฝกอบรม เอ. 2001/เสนอราคา เอ. 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 พ.ย. 2560

หลักสูตร นายทะเบียนระดับตน 41,284.00 บาท 41,284.00 บาท วงเงินงบประมาณ

รุนที่ 1/2561

14 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 2,522.00      2,522.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.18/2561

สัมมนา บมเพาะตนกลาสํานักงาน /เสนอราคา 2,522.00 /ราคาที่จาง 2,522.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 พ.ย. 2560

บัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดตรัง บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 100 ชุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

15 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 3,914.00      3,914.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.19/2561

อบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ /เสนอราคา 3,914.00 /ราคาที่จาง 3,914.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 2560

ผูตรวจสอบบัญชี ปงบประมาณ 2561 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 100 ชุด

16 จางทําซองจดหมายจํานวน ๒ รายการ 73,800.00    73,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอรฟอรม บริษัท มาสเตอรฟอรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.20/2561

อินดัสตรี้ จํากัด/เสนอราคา อินดัสตรี้ จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 2560

73,800.00 บาท 73,800.00 บาท วงเงินงบประมาณ

17 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 1,884.00      1,884.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.21/2561

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เอ. 2001/เสนอราคา เอ. 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 2560

ผูบังคับหลักประกันครั้งที่ 1 1,884.00 บาท 1,884.00 บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 60 เลม

18 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 1,906.80      1,906.80      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.22/2561

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เอ. 2001/เสนอราคา เอ. 2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 2560

ผูบังคับหลักประกันครั้งที่ 2 1,906.80 บาท 1,906.80 บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 60 เลม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

19 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 28,791.00    28,791.00    เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.23/2561

สัมมนา บมเพาะตนกลาสํานักงาน /เสนอราคา 28,791.00 /ราคาที่จาง 28,791.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2560

บัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดนนทบุรี บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จํานวน 450 ชุด

20 จางทําตรายาง จํานวน 44 อัน 5,560.00      5,560.00      เฉพาะเจาะจง รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.24/2561

5,560.00 บาท 5,560.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

21 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดสัมนา 3,261.60      3,261.60      เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนด แสตมป รานดีกอปป แอนด แสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.25/2561

โครงการ สัมมนา SMEs ไทย /เสนอราคา 3,261.60 /ราคาที่จาง 3,261.60 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 พ.ย. 2560

เขาถึงแหลงเงินทุนดวยกฎหมาย บาท บาท วงเงินงบประมาณ

หลักประกันทางธุรกิจ

22 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 3,446.00      3,446.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.26/2561

หลักสูตร "บัญช.ี..ชี้ชองรวย" /เสนอราคา 3,446.00 /ราคาที่จาง 3,446.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 พ.ย. 2560

จังหวัดสงขลา บาท บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

23 จางเหมาเอกชนจัดหารถตูโดยสาร 22,000.00    22,000.00    เฉพาะเจาะจง นายปฏิเวธ  พงศพงัน นายปฏิเวธ  พงศพงัน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.27/2561

ปรับอากาศ เพื่อใชในการเดินทาง /เสนอราคา 22,000.00 /ราคาที่จาง 22,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2560

ปฏิบัติงานราชการ จังหวัดปตตานี บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สงขลา หรือจังหวัดใกลเคียง

24 จางเหมาเอกชนจัดหารถตูโดยสาร 4,600.00      4,600.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณปาล พรหมอินทร นางสาวณปาล พรหมอินทร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.28/2561

ปรับอากาศเพื่อใชเดินทางในการจัด /เสนอราคา 4,600.00 /ราคาที่จาง 4,600.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2560

สัมมนารับฟงความคิดเห็นกฎหมาย บาท บาท วงเงินงบประมาณ

วาดวยการบัญชีและกฎหมายวาดวย

วิชาชีพบัญชี ณ จังหวัดสงขลา

25 จางทําสําเนาเอกสารโครงการอบรม 10,580.00    10,580.00    เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.29/2561

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย /เสนอราคา 10,580.00 /ราคาที่จาง 10,580.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 พ.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

26 จางซอมแซมเครื่องบันทึกภาพ 8,239.00      8,239.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.30/2561

กลองวงจรปด cctv จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ย. 2560

8,239.00 บาท 8,239.00 บาท วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

27 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 7,664.80      7,664.80      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.31/2561

โครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น /เสนอราคา 7,664.80 /ราคาที่จาง 7,664.80 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ย. 2560

เรื่อง ขาราชการแบบไหน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ในใจประชาชน ครั้งที่ 2 

28 จางซอมแซมฝาเพดานหองประชุม 36,112.50    36,112.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒน กอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.32/2561

ชั้น 6, 7  และหองผูบริหารชั้น 17 จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 พ.ย. 2560

36,112.50 บาท 36,112.50 บาท วงเงินงบประมาณ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ลําดับที่



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางผลิตสื่อการเรียนการสอนทาง 500,000 490,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาตาป จํากัด บริษัท อาตาป จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.6/2561

อิเล็กทรอนิกส (Courseware) เรื่อง /ราคาที่เสนอ 490,000 บาท /ราคาที่จาง 490,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 พ.ย. 2560

ทฤษฎีบัญชีตนทุนนารู ผานระบบ วงเงินงบประมาณ

e-Learning

2 จางพิมพกระดาษโลโก 470,000 457,920 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.7/2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา /ราคาที่จาง 457,920 บาท /ราคาที่จาง 457,920 บาท และเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด 16 พ.ย. 2560

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการตลาด 500,000 495,000 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.8/2561

ผลิตภัณฑชุมชน กลุมเครื่องปนดินเผา และเครื่องประดับแหงชาติ และเครื่องประดับแหงชาติ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ย. 2560

หมูบานดานเกวียน โครงการพัฒนา (องคการมหาชน)/ราคาที่เสนอ (องคการมหาชน)/ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

ศักยภาพและยกระดับการตลาด 495,000 บาท 495,000 บาท

ผลิตภัณฑฐานราก OTOP ไทยสูสากล

ปงบประมาณ 2561 ภายใต

แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก 

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 จางรักษาความปลอดภัยอาคาร 763,000 748,000 e-bidding 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.9/2561

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา กรุงสยามกฏหมาย กรุงสยามกฏหมาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 2560

เขต 2 และ 3 ระยะเวลา 10 เดือน และธุรกิจ จํากัด/ราคาที่เสนอ และธุรกิจ จํากัด/ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

669,089 บาท 669,089 บาท

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย

ดี.ซี.เอ จํากัด/ราคาที่เสนอ

676,000 บาท

3.บริษัท รักษาความปลอยภัย

สยาม-บางกอกอินเตอรเซฮรวิส

 จํากัด/ราคาที่เสนอ 701,920

บาท

4.บริษัท รักษาความปลอยภัย

อมร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

/ราคาที่เสนอ 718,000 บาท

5.บริษัท รักษาความปลอดภัย

กุลธิชา จํากัด/ราคาที่เสนอ

719,960 บาท

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

5 บริการขาวตัดออนไลน (Online 200,000 199,795.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด บริษัท อินโฟเควสท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.10/2561

News Clipping) และบริการติดตาม /ราคาที่เสนอ 199,795.75 /ราคาที่จาง 199,795.75 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 2560

ขาวจากเว็บไซต บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จางบริการรักษาความสะอาดที่ทําการ 1,078,000 1,066,000 คัดเลือก บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.11/2561

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา  แอนด เซอรวิสเซส จํากัด  แอนด เซอรวิสเซส จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 2560

เขต 1-6 รวม 6 แหง ประจําป /ราคาที่เสนอ /ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 2561 1,016,910 บาท 1,016,910 บาท

 (ระยะเวลา 10เดือน)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

7 ซื้อน้ําดื่มประจําปงบประมาณ 2561 180,000 ถังละ 21.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด บริษัท ไอ ซี พี น้ําดื่ม จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.1/2561

บาท /ราคาที่เสนอ ถังละ 21.40 /ราคาที่ซื้อ ถังละ 21.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 พ.ย. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 ซื้อหนังสือพิมพและนิตยสาร 260,000 260,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณบริการ บริษัท รุงโรฒณบริการ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.2/2561

รายสัปดาห ประจําปงบประมาณ (2525) จํากัด/ราคาที่เสนอ (2525) จํากัด/ราคาที่ซื้อ และเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด 7 พ.ย. 2560

พ.ศ. ๒๕๖๑ 254,640 บาท 254,640 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สัญญาซื้อขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

9 เชาพื้นที่อาคารเพื่อเปนที่ทําการของ 1,907,100 1,896,480 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด บริษัท เจ เอ เรียลตี้ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.4/2561

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1 /ราคาที่เสนอ 1,896,480 /ราคาที่เชา 1,896,480 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 พ.ย. 2560

ประจําปงบประมาณ 2561 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

10 เชาพื้นที่อาคารเพื่อเปนที่ทําการของ 1,482,300 1,482,214.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปยะสมบัติ เรสซิเดนซ บริษัท ปยะสมบัติ เรสซิเดนซ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.5/2561

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 4 จํากัด/ราคาที่เสนอ จํากัด/ราคาที่เชา และเปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด 17 พ.ย. 2560

ประจําปงบประมาณ 2561 1,482,214.32 บาท 1,482,214.32 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

11 เชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 2,450,000 ขาว-ดํา แผนละ เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.ดี.พ.ีเซลส แอนด 1.บริษัท เอส.ดี.พ.ีเซลส แอนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.6/2561

รายการ รวม 54 เครื่อง 0.25 บาท เซอรวิส จํากัด/เสนอราคา เซอรวิส จํากัด/ราคาที่เชา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 พ.ย. 2560

ประจําปงบประมาณ 2561 สี แผนละ ขาว-ดํา 0.18 บาท ขาว-ดํา 0.18 บาท วงเงินงบประมาณ

(ระยะเวลา 10 เดือน) 3 บาท สี 2.40 บาท สี 2.40 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สัญญาเชา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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