
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิ cctv ช้ัน ๑๒ 3,745.00      3,745.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.176/2561

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.ย. 2561

3,745.00 บาท 3,745.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการ 9,654.00      9,654.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ ร้านดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.177/2561

สัมมนา เร่ือง กฎหมายหลักประกัน /เสนอราคา 9,654.00 /ราคาท่ีจ้าง 9,654.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 ก.ย. 2561

ทางธรุกิจ กับการบญัชี เคร่ืองมือส าคัญ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ในการเข้าถึงแหล่งทุน คร้ังท่ี ๗ 

3 จ้างย้ายและติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ 22,470.00    22,470.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ. มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.178/2561

ของส านกังานพฒันาธรุกิจการค้า เขต ๔ เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย/ เทรดด้ิง แอนด์ ซัพพลาย/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ก.ย. 2561

เสนอราคา 22,470.00 บาท ราคาทีจ่้าง 22,470.00 บาท วงเงินงบประมาณ

4 จ้างย้ายและติดต้ังระบบคิวของ 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ซัน อินเตอร์เนช่ันแนล บริษทั ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.179/2561

ส านกังานพฒันาธรุกิจการค้าเขต 4 จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.ย. 2561

13,000.00 บาท 13,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

5 จ้างย้ายและติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ 8,025.00      8,025.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.180/2561

ของส านกังานพฒันาธรุกิจการค้าเขต 4 จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/เสนอราคา เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2561

8,025.00 บาท 8,025.00 บาท วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4 ตลุาคม พ.ศ. 2561

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

6 จ้างย้ายและติดต้ังจานรับสัญญาณ 15,943.00    15,943.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.181/2561

ดาวเทียมของส านกังานพฒันาธรุกิจ จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2561

การค้าเขต 4 15,943.00 บาท 15,943.00 บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างท าเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการ 10,500.00    10,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ ร้านดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.182/2561

สัมมนาไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ตัวใหม่ /เสนอราคา 10,500.00 /ราคาท่ีจ้าง 10,500.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2561

ของหลักประกันทางธรุกิจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซัก รีดผ้าปโูต๊ะ จ านวน 26 ผืน 940.00         940.00         เฉพาะเจาะจง นายศักย์อณัชพ ์วเิชียรทอง นายศักย์อณัชพ ์วเิชียรทอง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.183/2561

/เสนอราคา 940.00 บาท /ราคาท่ีจ้าง 940.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2561

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 3,251.20      3,251.20      เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.184/2561

ยี่หอ้โตโยต้า นจ-1152 ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด/ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.ย. 2561

เสนอราคา 3,251.20 บาท ราคาท่ีจ้าง 3,251.20 บาท วงเงินงบประมาณ

10 จ้างติดต้ังระบบอินเตอร์เนต็ของ 74,900.00    74,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั อามีโก้อินเตอร์เนช่ัน บริษทั อามีโก้อินเตอร์เนชั่น มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.185/2561

ส านกังานพฒันาธรุกิจการค้าเขต ๔ แนล กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา แนล กรุ๊ป จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ก.ย. 2561

94,900.00 บาท 94,900.00 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4 ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

11 จ้างท าตรายาง จ านวน 19 อัน 1,710.00      1,710.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร/เสนอราคา ร้านธรรมธร/ราคาท่ีจ้าง มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.186/2561

1,710.00 บาท 1,710.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 ก.ย. 2561

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมเก้าอี้ส านกังาน จ านวน ๒๓ ตัว 22,149.00    22,149.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.187/2561

/เสนอราคา 22,149.00 /ราคาท่ีจ้าง 22,149.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 ก.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 11,142.45    11,142.45    เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบรีุ บริษทั โตโยต้านนทบรีุ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.188/2561

ยี่หอ้โตโยต้า นง-7230 ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ย. 2561

/เสนอราคา 11,142.45 /ราคาท่ีจ้าง 11,142.45

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

14 จ้างพมิพว์ฒิุบตัรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 38,520.00    38,520.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แฮปปี้รูทีน จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทีน จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.189/2561

เชิงปฏบิติัการ ยกระดับร้านค้าธงฟา้ /เสนอราคา 38,520.00 /ราคาท่ีจ้าง 38,520.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ย. 2561

ประชารัฐสู่การเปน็โชวหว่ยมืออาชีพ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จ านวน ๘๐๐ ชุด

วันที่  4 ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่และวันที่ของสัญญา

15 จ้างพมิพว์ฒิุบตัรและปกวฒิุบตัร 18,297.00    18,297.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แฮปปี้รูทีน จ ากัด บริษทั แฮปปี้รูทีน จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.190/2561

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการสร้าง /เสนอราคา 18,297.00 /ราคาท่ีจ้าง 18,297.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.ย. 2561

ธรุกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise บาท บาท วงเงินงบประมาณ

B2B) รุ่นท่ี ๒1 ประจ าป ี๒๕๖๑

16 จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิ cctv ช้ัน ๒ 3,745.00      3,745.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี บริษทั แอมบรอส เทคโนโลยี มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.191/2561

จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.ย. 2561

3,745.00 บาท 3,745.00 บาท วงเงินงบประมาณ

17 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพดี์ด ยี่หอ้โอลิมเปยี 4,601.00      4,601.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ่นส่วนจ ากัด ควอลอที หา้งหุ่นส่วนจ ากัด ควอลอที มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.192/2561

จ านวน 2 เคร่ือง ไอที เซอร์วสิ/เสนอราคา ไอที เซอร์วสิ/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.ย. 2561

4,601.00 บาท 4,601.00 บาท วงเงินงบประมาณ

18 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 638.26         638.26         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า บริษทั เอชซีเอ็น ฮอนด้า มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.193/2561

ยี่ฟอร์ด หมายเลขทะเบยีน กม-2601 ออโตโมบลิ จ ากัด/เสนอราคา ออโตโมบลิ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ก.ย. 2561

638.26 บาท 638.26 บาท วงเงินงบประมาณ

19 จ้างท าปา้ยช่ือผู้บริหาร (อธบิดี) 4,066.00      4,066.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกิจ ร้านสยามพฒันกิจ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.194/2561

/เสนอราคา 4,066.00 /ราคาท่ีจ้าง 4,066.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4 ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

15 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 18,478.90    18,478.90    เฉพาะเจาะจง บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ บริษทั มหานคร ออโตโมบลิ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.195/2561

ยี่หอ้ฟอร์ด หมายเขทะเบยีน จ ากัด/เสนอราคา จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 ก.ย. 2561

กย-3267 18,478.90 บาท 18,478.90 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผู้เสนอราคา     
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  4 ตลุาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


