
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้ออุปกรณประกอบการสัมมนารับฟง 3,642.00      3,642.00      เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.11/2561

ความคิดเห็นกฎหมายวาดวยการบัญชี 3,642.00 บาท 3,642.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 2560

และกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี วงเงินงบประมาณ

ณ จังหวัดอุบลราชธานี

2 ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการจัดกิจกรรม 12,635.00    12,635.00    เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.12/2561

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหาร 12,635.00 บาท 12,635.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 2560

จัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สําหรับ วงเงินงบประมาณ

นักกายภาพบําบัด รุนที่ 2

3 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต ขนาด NS120 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง รานซายางยนต/เสนอราคา รานซายางยนต/เสนอราคา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.13/2561

ยี่หอโตโยตา ทะเบียน นง-9345 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 36 รายการ 232,023.00  232,023.00  เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.14/2561

232,023.00 บาท 232,023.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ธ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 18 รายการ 113,706.50  113,706.50  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญกรุงเทพ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.15/2561

วิทยา/เสนอราคา วิทยา/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ธ.ค. 2560

113,706.50 บาท 113,706.50 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางเหมาเอกชนจัดหารถตูโดยสาร 4,600.00      4,600.00      เฉพาะเจาะจง นายชูวิทย พจนา/เสนอราคา นายชูวิทย พจนา/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.33/2561

ปรับอากาศเพื่อใชเดินทางในการจัด 4,600.00 บาท 4,600.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 2560

สัมมนารับฟงความคิดเห็นกฎหมาย วงเงินงบประมาณ

วาดวยการบัญชีและกฎหมายวาดวย

วิชาชีพบัญชี ณ จังหวัดอุบลราชธานี

2 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 3,940.00      3,940.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.34/2561

หลักสูตร "บัญช.ี..ชี้ชองรวย" จังหวัด /เสนอราคา 3,940.00 /ราคาที่จาง 3,940.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 2560

อุบลราชธานี จํานวน ๑00 ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,855.83      2,855.83      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.35/2561

ยี่หอโตโยตา หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ธ.ค. 2560

นจ-8271 นบ เสนอราคา 2,855.83 บาท ราคาที่จาง 2,855.83 บาท วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,065.10      2,065.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท มหานคร โอโตโมบิล บริษัท มหานคร โอโตโมบิล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.36/2561

ยี่หอฟอรด หมายเลขทะเบียน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ธ.ค. 2560

กย-3269 นบ 2,065.10 บาท 2,065.10 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดโครงการ 11,795.00    11,795.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.37/2561

สัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกัน เอ.2001/เสนอราคา เอ.2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ธ.ค. 2560

ทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสําคัญ 11,795.00 บาท 11,795.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ในการเขาถึงแหลงทุน

6 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 5,594.00      5,594.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.38/2561

สัมมนา บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชี /เสนอราคา 5,594.00 /ราคาที่จาง 5,594.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ธ.ค. 2560

คุณภาพ ณ จังหวัดเชียงราย บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จางทําสําเนาเอกสารและประกาศนีย 10,132.00    10,132.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.39/2561

บัตร โครงการฝกอบรมหลักสูตร นาย เอ.2001/เสนอราคา เอ.2001/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ธ.ค. 2560

ทะเบียนระดับเขมขน รุนที่ 1/2561 10,132.00 บาท 10,132.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

8 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.40/2561

สําหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ /เสนอราคา 30,000.00 /ราคาที่จาง 30,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ธ.ค. 2560

ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เชียงใหม และลําปาง ระหวางวันที่ 

13-22 ธันวาคม 2560

9 จางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการ 1,905.67      1,905.67      เฉพาะเจาะจง บริษัท พระนคร ยนตรการ บริษัท พระนคร ยนตรการ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.41/2561

ยี่หอเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ธ.ค. 2560

กย-3276 นบ 1,905.67 บาท 1,905.67 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดสัมนา 5,480.00      5,480.00      เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนด แสตมป รานดีกอปป แอนด แสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.42/2561

โครงการ สัมมนา SMEs ไทย /เสนอราคา 5,480.00 /ราคาที่จาง 5,480.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ธ.ค. 2560

เขาถึงแหลงเงินทุนดวยกฎหมาย บาท บาท วงเงินงบประมาณ

หลักประกันทางธุรกิจ

11 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 4,770.00      4,770.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.43/2561

หลักสูตร "บัญช.ี..ชี้ชองรวย" สวนกลาง /เสนอราคา 4,770.00 /ราคาที่จาง 4,770.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2560

ครั้งที่ 2 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

12 จางซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 24,802.60    24,802.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.44/2561

ชั้น 7 และชั้น 16 จํากัด /เสนอราคา จํากัด /ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 2560

24,802.60 บาท 24,802.60 บาท วงเงินงบประมาณ

13 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร 40,000.00    40,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรตมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.45/2561

ปรับอากาศ เพื่อใชในโครงการอบรมเชิง จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ธ.ค. 2560

ปฏิบัติการหลักสูตร การคิดนวัตกรรม 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรางสรรคอยางเปนระบบและยั่งยืน

ระหวางวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560

ณ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 2 คัน

14 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร 22,000.00    22,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรต บริษัท กูลสวัสดิ์ ทรานสปอรตมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.46/2561

ปรับอากาศ เพื่อใชในโครงการเรียนรู จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 ธ.ค. 2560

ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตร 22,000.00 บาท 22,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ตามรอยพอ สานตอที่พอทํา ระหวาง

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 

ณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 1 คัน

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

15 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดสัมนา 3,174.00      3,174.00      เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนด แสตมป รานดีกอปป แอนด แสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.47/2561

โครงการ สัมมนา SMEs ไทย เขาถึง /เสนอราคา 3,174.00 /ราคาที่จาง 3,174.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2560

แหลงเงินทุนดวยกฎหมายหลักประกัน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทางธุรกิจ

16 จางเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร 21,000.00    21,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ขุนแผนทัวร จํากัด บริษัท ขุนแผนทัวร จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.48/2561

ปรับอากาศเพื่อใชในการอบรมเชิง /เสนอราคา 21,000.00 /ราคาที่จาง 21,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2560

ปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิทยาการบริหาร บาท บาท วงเงินงบประมาณ

และจูงใจทีมงานยุค ๔.๐ ระหวาง

วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ณ จังหวัดปราจีนบุรี

17 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.49/2561

โครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น /เสนอราคา 13,000.00 /ราคาที่จาง 13,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2560

เรื่อง ขาราชการแบบไหน ในใจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ประชาชน ครั้งที่ ๓ จํานวน ๔๐๐ ชุด

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จางทําสําเนาเอกสารโครงการอบรม 17,010.00    17,010.00    เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.50/2561

เรื่อง การมีธรรมาภิบาลกับการ /เสนอราคา 17,010.00 /ราคาที่จาง 17,010.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2560

วิเคราะหงบการเงินสําหรับ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผูประกอบการ 

19 จางซอมแซมผนังลามิเนตหนาลิฟต 16,157.00    16,157.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.51/2561

ชั้น 3 และชุดควบคุมกลอนประตู จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ธ.ค. 2560

แมเหล็กไฟฟา ชั้น 17 16,157.00 บาท 16,157.00 บาท วงเงินงบประมาณ

20 จางซอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 9 ตัว 6,848.00      6,848.00      เฉพาะเจาะจง รานสยามพัฒนกิจ รานสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.52/2561

/เสนอราคา 6,848.00 /ราคาที่จาง 6,848.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ธ.ค. 2560

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

21 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 9,153.00      9,153.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.53/2561

โครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น /เสนอราคา 9,153.00 /ราคาที่จาง 9,153.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ธ.ค. 2560

เรื่อง ขาราชการแบบไหน ในใจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ประชาชน ครั้งที่ 5 จํานวน 27๐ ชุด

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา



เลขที่และวันที่ของสัญญา

22 จางซอมแซมเครื่องบันทึกภาพกลอง 8,453.00      8,453.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.54/2561

วงจรปด สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ธ.ค. 2560

เขต 5 ศรีนครินทร 8,453.00 บาท 8,453.00 บาท วงเงินงบประมาณ

23 จางทําตรายาง จํานวน 44 อัน 5,190.00      5,190.00      เฉพาะเจาะจง รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.55/2561

5,190.00 บาท 5,190.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ธ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางพิมพหนังสือรายงานประจําป 171,200 171,200 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทภูมิ พับลิชซิ่ง จํากัด บริษัท คัลเลอร ไอเดีย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.12/2561

พ.ศ. 2560 การประกอบธุรกิจของ /เสนอราคา 170,932.50 อินโนเวชั่น จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ธ.ค. 2560

คนตางดาว ภายใต พ.ร.บ. บาท 166,920 บาท วงเงินงบประมาณ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 2.บริษัท คัลเลอร ไอเดีย 

พ.ศ. 2542 อินโนเวชั่น จํากัด/เสนอราคา

166,920 บาท

2 จางทํารายงานขอมูลการจดทะเบียน 200,000 190,460 เฉพาะเจาะจง 1.หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.13/2561

นิติบุคคล ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ /ราคาที่เสนอ 190,460 บาท /ราคาที่จาง 190,460 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ธ.ค. 2560

วงเงินงบประมาณ

3 จางจัดทําหนังสือคูมือสิ่งที่ตองรู & ทํา 250,000 247,200 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท คัลเลอร ไอเดีย บริษัท คัลเลอร ไอเดีย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.14/2561

เมื่อเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัด อินโนเวชั่น จํากัด/เสนอราคา อินโนเวชั่น จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2560

บริษัทมหาชนจํากัด และคูมือเกณฑ 247,200 บาท 247,200 บาท วงเงินงบประมาณ

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 จางเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 500,000 498,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท นิว อินฟอรเมชั่น บริษัท นิว อินฟอรเมชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.15/2561

บทบาทภารกิจ และกิจกรรม แอนด โปรโมชั่น จํากัด แอนด โปรโมชั่น จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการคาผานสื่อ /เสนอราคา 498,000 บาท /ราคาที่จาง 498,000 บาท วงเงินงบประมาณ

หนังสือพิมพ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

5 จางทําสื่อวีดิทัศน (Presentation 270,000           270,000       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โซซุรุ จํากัด บริษัท โซซุรุ จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.16/2561

VDO) การใหบริการระบบนําสง /เสนอราคา 270,000 บาท /ราคาที่จาง 270,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2560

งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส วงเงินงบประมาณ

(DBD e-Filing) 

6 จางจัดทําวารสารกรมพัฒนาธุรกิจ 500,000           497,550       เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท วงศสวางพับลิชชิ่ง บริษัท วงศสวางพับลิชชิ่ง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.17/2561

การคา “ตนสายปลายทางธุรกิจ” แอนด พริ้นติ้ง จํากัด แอนด พริ้นติ้ง จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2560

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ /เสนอราคา 497,550 /ราคาที่จาง 497,550 วงเงินงบประมาณ

(ฉบับที่ ๔๘ - ๕๓) บาท บาท

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

7 จางการจัดกิจกรรมนําเสนอและ 700,000 680,000 คัดเลือก 1.บริษัท ผลึกแกว โปรโมชั่น บริษัท ผลึกแกว โปรโมชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.18/2561

จําหนายผลิตภัณฑ OTOP ในงาน แอนด ดีไซน จํากัด/เสนอราคา แอนด ดีไซน จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ธ.ค. 2560

 OTOP City 2017 โครงการพัฒนา 680,000 บาท 680,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ศักยภาพและยกระดับการตลาด 2.บริษัท เมมโมรี่ เอ็นจิเนียริ่ง

ผลิตภัณฑฐานราก OTOP จํากัด/เสนอราคา

ปงบประมาณ 2561 720,000 บาท

8 จางเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 500,000 495,624 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.19/2561

บทบาทภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคา เอเจนซี่ จํากัด/เสนอราคา เอเจนซี่ จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 ธ.ค. 2560

ผานสื่อโทรทัศน ประจําปงบประมาณ 495,624 บาท 495,624 บาท วงเงินงบประมาณ

พ.ศ. 2561

9 จางกิจกรรมศูนยการเรียนรูสูรานคา 5,000,000 5,000,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด บริษัท เอ็กซา ไบรท จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.20/2561

ออนไลน ภายใตโครงการจัดตั้งศูนย /เสนอราคา 3,765,000 /ราคาที่จาง 3,765,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2560

บมเพาะผูประกอบการครบวงจร บาท บาท วงเงินงบประมาณ

(Startup Complex)

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

10 จางเผยแพรขอมูลขาวสารภารกิจ 400,000 398,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท พลาซา ครีเอชั่น จํากัด บริษัท พลาซา ครีเอชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.21/2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคาผานสื่อวิทยุ /เสนอราคา 398,000 บาท /ราคาที่จาง 398,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ธ.ค. 2560

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินงบประมาณ

11 จางทําแฟมทะเบียนนิติบุคคล 1,580,000 1,565,000 e-bidding 1.หางหุนสวนจํากัดงานพิมพ หางหุนสวนจํากัดงานพิมพ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.22/2561

จํานวน 50,000 แฟม /เสนอราคา 1,412,500 บาท /ราคาที่จาง 1,412,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 ธ.ค. 2560

2.บริษัท สินทวีการพิมพ จํากัด บาท วงเงินงบประมาณ

/เสนอราคา 1,485,500 บาท

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางที่ปรึกษายกระดับมาตรฐาน 4,500,000 4,500,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.2/2561

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ โดยสํานักงานวิจัยและให โดยสํานักงานวิจัยและให เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ธ.ค. 2560

แฟรนไชส ภายใตโครงการการ คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย วงเงินงบประมาณ

ยกระดับแฟรนไชสสูตลาดโลก ธรรมศาสตร/เสนอราคา ธรรมศาสตร/ราคาที่จาง

ปงบประมาณ 2561 4,500,000 บาท 4,500,000 บาท

วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 เชาพื้นที่อาคารเพื่อเปนที่ทําการของ 2,322,000 2,322,000 ตกลงราคา 1.บริษัท ธัญวิลล จํากัด บริษัท ธัญวิลล จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ช.7/2561

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 5 /เสนอราคา 2,322,000 /ราคาที่จาง 2,322,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ธ.ค. 2560

ประจําปงบประมาณ 2561 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (สัญญาเชา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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