
เลขที่และวันที่ของสญัญา

1 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา 4,000.00     3,575.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.3/2562

เชิงปฏบิติัการสร้างธุรกจิเข้าสู่ระบบ /เสนอราคา 3,575.00 /ราคาที่ซ้ือ 3,575.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 พ.ย. 61

แฟรนไชส์ (Franchise B2B) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

รุ่นที่ 22 ประจ าป ี2562

2 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ยี่หอ้โตโยต้า 2,700.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง ซายางยนต์/เสนอราคา ซายางยนต์/ราคาที่ซ้ือ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.4/2562

หมายเลขทะเบยีน นจ-1150 2,700.00 บาท 2,700.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 พ.ย. 61

ขนาด 12 โวลต์ จ านวน 1 ลูก วงเงินงบประมาณ

3 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการจัดสัมมนา 4,500.00     2,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.5/2562

ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ /เสนอราคา 2,700.00 /ราคาที่ซ้ือ 2,700.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 พ.ย. 61

สร้างความเข้าใจในกฎหมายภายใต้ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ความรับผิดชอบของกรมพฒันาธุรกจิ

การค้า ปงีบประมาณ 2562

 ราคากลาง
    รายชื่อผู้เสนอราคา    

 และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา

4 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการจัดอบรม 700.00        562.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.6/2562

พฒันาศักยภาพผู้บงัคับหลักประกนั /เสนอราคา 562.00 /ราคาที่ซ้ือ 562.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 พ.ย. 61

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SME บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ไทย ด้วยหลักประกนัทางธุรกจิ 

กจิกรรมที่ 2 กจิกรรมพฒันาวิชาชีพ

ผู้บงัคับหลักประกนั 

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

    รายชื่อผู้เสนอราคา    
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



เลขที่และวันที่ของสญัญา

1 จ้างท าเอกสารเพื่อใช้ในการจัด 13,000.00    12,720.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดี กอ๊ปปี้ แอนด์แสตมป์ ร้านดี กอ๊ปปี้ แอนด์แสตมป์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.7/2562

โครงการสัมมนา ไมย้ืนต้น /เสนอราคา 12,720.00 /ราคาที่จ้าง 12,720.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 พ.ย. 61

ทรัพย์ตัวใหมข่องหลักประกนั บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทางธุรกจิ คร้ังที่ ๑ 

2 จ้างซ่อมเกา้อี้ส านกังาน จ านวน 9 ตัว 9,000.00      8,667.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพฒันกจิ ร้านสยามพฒันกจิ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.8/2562

/เสนอราคา 8,667.00 /ราคาที่จ้าง 8,667.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จ้างท าส าเนาเอกสารและ 35,600.00    35,563.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพื่อน มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.9/2562

ประกาศนยีบตัร โครงการฝึกอบรม โอ.เอ. 2001/เสนอราคา โอ.เอ. 2001/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

เชิงปฏบิติัการ หลักสูตร นายทะเบยีน 35,563.00 บาท 35,563.00 บาท วงเงินงบประมาณ

ระดับต้น รุ่นที่ 1/2562

4 จ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการ 6,000.00      5,804.00      เฉพาะเจาะจง ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย ร้านธนพงษ ์ศูนย์ถ่าย มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.10/2562

อบรมโครงการ บม่เพาะต้นกล้า เอกสาร/เสนอราคา เอกสาร/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

ส านกังานบญัชีคุณภาพ ประจ าปี 5,804.00 บาท 5,804.00 บาท วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒๕๖๒ ณ จังหวัด

บรีุรัมย์ และจังหวัดกระบี่

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

ล าดับที่  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้งงานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา

5 จ้างซักรีดผ้าปโูต๊ะ และ ผ้าคลุมเกา้อี้ 2,700.00      2,612.00      เฉพาะเจาะจง นายศักย์อณัชพ ์วิเชียรทอง นายศักย์อณัชพ ์วิเชียรทอง มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.11/2562

จ านวน 149 ผืน /เสนอราคา 2,612.00 /ราคาที่จ้าง 2,612.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จ้างพมิพป์กหนา้ปกหลังและใบค่ัน 40,000.00    39,911.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากดั บริษทั แฮปปี้รูทนี จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.12/2562

เอกสารส าหรับการจัดท าเอกสาร /เสนอราคา 39,911.00 /ราคาที่จ้าง 39,911.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

ประกอบการประชุม บาท บาท วงเงินงบประมาณ

7 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 22,500.00    22,500.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กฤตเมธ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กฤตเมธ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.13/2562

จ านวน ๔ เคร่ือง แอร์ 2555/เสนอราคา แอร์ 2555/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 พ.ย. 61

22,500.00 บาท 22,500.00 บาท วงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ 2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั อู่น าชัยรัตนาธิเบศร์ บริษทั อู่น าชัยรัตนาธิเบศร์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.14/2562

ราชการ ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลข จ ากดั/เสนอราคา จ ากดั/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 พ.ย. 61

ทะเบยีน นจ-1584 นนทบรีุ 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท วงเงินงบประมาณ

9 จ้างท าเอกสารเพื่อใช้ในการจัด 13,000.00    12,720.00    เฉพาะเจาะจง ร้านดี กอ๊ปปี้ แอนด์แสตมป์ ร้านดี กอ๊ปปี้ แอนด์แสตมป์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.15/2562

โครงการสัมมนา ไมย้ืนต้น ทรัพย์ /เสนอราคา 12,720.00 /ราคาที่จ้าง 12,720.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 พ.ย. 61

ตัวใหมข่องหลักประกนัทางธุรกจิ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

คร้ังที่ ๒

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา

10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อ 15,000.00    12,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กะตะเซ็นเตอร์ บริษทั กะตะเซ็นเตอร์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.16/2562

ใช้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบนติิบคุคล คาร์เร้นท ์จ ากดั คาร์เร้นท ์จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 พ.ย. 61

ไทยที่มคีนต่างด้าวถือหุ้นไมถ่ึงร้อยละ /เสนอราคา 12,500.00 /ราคาที่จ้าง 12,500.00 วงเงินงบประมาณ

๕๐ (นอมนิี) ประจ าปงีบประมาณ บาท บาท

๒๕๖๒ ณ จังหวัดภเูกต็ ระหว่างวันที่

19 - 23 พฤศจิกายน 2561

11 จ้างทาสีพื้นที่จอดรถส าหรับผู้พกิาร 19,900.00    19,900.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พเีอน็ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พเีอน็ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.17/2562

หรือทพุพลภาพ และคนชรา ทอีาร์ เอน็จิเนยีร่ิง ทอีาร์ เอน็จิเนยีร่ิง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 พ.ย. 61

/เสนอราคา 19,900.00 /ราคาที่จ้าง 19,900.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

12 จ้างบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปดิ 90,000.00    89,880.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมบรอส เทคโน บริษทั แอมบรอส เทคโน มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.18/2562

(cctv) โลยี จ ากดั/เสนอราคา โลยี จ ากดั/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 61

89,880.00 บาท 89,880.00 บาท วงเงินงบประมาณ

13 จ้างซ่อมเคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟา้ 6,000.00      5,885.00      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ควอลิที หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ควอลิที มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.19/2562

และเข้าเล่มแบบมอืโยก จ านวน ไอท ีเซอร์วิส/เสนอราคา ไอท ีเซอร์วิส/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 61

1 เคร่ือง 5,885.00 บาท 5,885.00 บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



เลขที่และวันที่ของสญัญา

14 จ้างท ารายงานข้อมลูการจดทะเบยีน 100,000.00  96,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.20/2562

นติิบคุคล ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ อนิโนเวชั่น จ ากดั อนิโนเวชั่น จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 61

/เสนอราคา 96,300.00 /ราคาที่จ้าง 96,300.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

15 จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร 22,000.00    22,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั กลูสวัสด์ิ ทราน บริษทั กลูสวัสด์ิ ทราน มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.21/2562

ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการเรียนรู้ สปอร์ต จ ากดั/เสนอราคา สปอร์ต จ ากดั/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 61

ตามรอยพระยุคลบาท หลักสูตร 22,000.00 บาท 22,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

กสิกรรมธรรมชาติ สืบสานปณิธาน

ของพอ่ ณ อ าเภอเมอืง จังหวัด

กาญจนบรีุ ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 - 

วันอาทติย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

    รายชื่อผู้เสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

1 จ้างโครงการพฒันาปรับปรุง 1,359,400 1,359,000 e-bidding 1.บริษทั เอบซีี เทค็โนโลยี บริษทั ทเูฟลโลส์ เนต็เวิร์ค มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.4/2562

เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลู จ ากดั/เสนอราคา แอนด์ ดีไซน ์จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 พ.ย. 2561

ผู้ประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 1,246,550 บาท /ราคาที่จ้าง 978,000 วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั ทเูฟลโลส์ เนต็ บาท

เวิร์ค แอนด์ ดีไซน ์จ ากดั

/เสนอราคา 978,000

บาท

3.บริษทั เอม็เวิร์ค กรุ๊ป

จ ากดั/เสนอราคา

1,342,000 บาท

4.บริษทั เจ-บิ๊คส์ เทรดด้ิง

จ ากดั/เสนอราคา

1,080,000 บาท

5.บริษทั ดิ เอกซ์แพนชั่น

จ ากดั/เสนอราคา

1,150,000 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

6.บริษทั ลานเกยีร์ เทคโน

โลยี จ ากดั/เสนอราคา

1,150,000 บาท

7.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั

โชคไพจิตร/เสนอราคา

1,198,000 บาท

2 จ้างกจิกรรมประกวดสมาคม 1,800,000 1,776,200 e-bidding 1.บริษทั ดอ-แอท็-โมสท์ มหาวิทยลัยหอการค้าไทย มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.5/2562

การค้าดีเด่น ประจ าป ี2562 พรีเซ็นเทชั่น จ ากดั /ราคาที่จ้าง 1,719,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 พ.ย. 2561

ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพ /เสนอราคา 1,682,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ธุรกจิบริการที่มมีลูค่าสูง บาท

2.บริษทั ไบแทค จ ากดั

/เสนอราคา 1,700,00

บาท

3.บริษทั เวิลด์ ไอเดีย

จ ากดั/เสนอราคา

1,703,500 บาท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้ง)

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

4.มลูนธิิเพื่อสถาบนัพฒันา

วิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม/เสนอราคา

1,776,000 บาท

5.มหวิทยาลัยหอการค้า

ไทย/เสนอราคา

1,719,000 บาท

3 จ้างด าเนนิกจิกรรมน าเสนอ 12,450,000 12,300,000.00 e-bidding 1.บริษทั โมด อมิเมจ บริษทั จันทร์ 29 จ ากดั/ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.6/2562

ธุรกจิแฟรนไชส์ในงานแสดง จ ากดั/เสนอราคา ราคาที่จ้าง 11,582,900 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 พ.ย. 61

สินค้าและจ าหนา่ยสินค้า 11,685,000 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ในประเทศ 2.บริษทั ปริพชัร์ ออร์กา

ไนเซอร์ จ ากดั/เสนอราคา

11,309,365 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้ง)

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

3.บริษทั เฟมสั อนิฟนิต้ีิ

จ ากดั/เสนอราคา

11,875,000 บาท

4.บริษทั จันทร์ 29 จ ากดั

/เสนอราคา

11,582,900 บาท

5.บริษทั แมเนจเมน้ท์

เอก็ซ์ซิบชิั่น แอนด์

อเิล็คทริค จ ากดั

/เสนอราคา

12,0000,00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



เลขที่/วันที่ของสญัญา

4 จ้างกจิกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย 14,000,000 13,980,000 e-bidding 1.บริษทั เอน็  บ ีเอส มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.7/2562

ธุรกจิค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลต้ิง /ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 พ.ย. 61

โครงการพฒันาค้าส่ง จ ากดั/เสนอราคา 13,550,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ค้าปลีกไทยใหเ้ข้มแข็งและ 14,000,000 บาท

ยั่งยืน ปงีบประมาณ 2562 2.มหาวิทยาลัยเกษม

บณัฑิต/เสนอราคา

13,550,000 บาท

3.บริษทั ดิ-แอท็-โมสท์

พรีเซ็นเทชั่น จ ากดั

/เสนอราคา

13,620,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



เลขที่/วันที่ของสญัญา

5 จ้างบริการข่าวตัดออนไลน์ 290,000 288,900 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั อนิโฟเควสท์ บริษทั อนิโฟเควสท ์จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จ.8/2562

 (Online News Clipping) จ ากดั/เสนอราคา /ราคาที่จ้าง 288,900 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 พ.ย. 61

และบริการติดตามข่าวจาก 288,900บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เว็บไซต์

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้ง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



เลขที่/วันที่ของสญัญา

6 จ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐาน 4,000,000 4,000,000 คัดเลือก 1.บริษทั ควอลิต้ี โฟกสั บริษทั ควอลิต้ี โฟกสั จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.1/2562

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกจิ จ ากดั/เสนอราคา /ราคาที่จ้าง 4,000,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

แฟรนไชส์ ภายใต้โครงการ 4,000,000 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

พฒันาศักยภาพและสร้าง

โอกาสทางการตลาดธุรกจิ

แฟรนไชส์สู่สากล 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๒

7 จ้างที่ปรึกษาพฒันาธุรกจิให้ คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยธรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.2/2562

บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ศาสตร์ (ส านกังานศูนย์วิจัย พระนครเหนอื/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 พ.ย. 61

ISO 9001 ภายใต้โครงการ และใหค้ าปรึกษาแหง่ 5,320,000 บาท วงเงินงบประมาณ

เพิ่มขีดความสามารถธุรกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ไทยให้ /เสนอราคา 5,290,000

แข่งขันได้ในสากล บาท

ปงีบประมาณ 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้งที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนคร

เหนอื/เสนอราคา

5,320,000 บาท

3.บริษทั โนวเลจด์

เซ็นเตอร์ จ ากดั/เสนอราคา

5,303,720 บาท

8 จ้างที่ปรึกษากจิกรรมส่งเสริม 2,250,000 2,250,000 e-bidding 1.มลูนธิิเพื่อสถาบนัพฒันา มลูนธิิเพื่อสถาบนัพฒันา มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จป.3/2562

และสร้างมาตรฐานด้านธรรมา วิสาหกจิขนาดกลางและ วิสาหกจิขนาดกลางและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 พ.ย. 61

ภบิาลธุรกจิ ภายใต้โครงการ ขนาดย่อม ขนาดย่อม/ราคาที่จ้าง วงเงินงบประมาณ

สร้างและยกระดับธุรกจิ SMEs 2.มหาวิทยาลัยหอ 2,250,000 บาท

ใหม้ธีรรมาภบิาล การค้าไทย

ปงีบประมาณ 2562

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้งที่ปรึกษา)

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



เลขที่/วันที่ของสญัญา

9 ซ้ือตามโครงการพฒันาระบบ 3,700,000 3,700,000 e-bidding 1.บริษทั ไดเมนชั่น ดาต้า บริษทั ไดเมนชั่น ดาต้า มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.4/2562

บริหารจัดการความปลอดภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 พ.ย. 61

ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย /เสนอราคา 3,649,000 /ราคาที่ซ้ือ 3,649,000 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

2.บริษทั เอน็อซีี คอร์ปอ

เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

/เสนอราคา 3,680,000

บาท

10 อปุกรณ์จัดเกบ็ข้อมลู 3,000,000 3,000,000 e-bidding 1.บริษทั บซิิเนส ออนไลน์ บริษทั บซิิเนส ออนไลน์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซ.5/2562

(Storage) ส าหรับระบบ จ ากดั (มหาชน)/เสนอราคา จ ากดั (มหาชน)/ราคาที่ซ้ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 พ.ย. 61

ใหบ้ริการรับงบการเงินทาง 2,980,000 บาท 2,980,000 บาท วงเงินงบประมาณ

อเิล็กทรอนกิส์ (DBD e-Filing) 2.บริษทั ซัมมทิ คอมพวิ

เตอร์ จ ากดั/เสนอราคา

2,990,000 บาท

หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาซ้ือขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



เลขที่/วันที่ของสญัญา

11 ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ 1,258,000 1,258,000 e-bidding 1.บริษทั ไดเมนชั่น ดาต้า บริษทั ไดเมนชั่น ดาต้า มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ซค.1/2562

อปุกรณ์ทดแทน (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

/เสนอราคา 1,231,400 /ราคาที่ซ้ือ 1,231,400 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

2.บริษทั แนส คอมพ ์เอด็

ดูเคท จ ากดั/เสนอราคา

1,234,567.89 บาท

3.บริษทั ดิ เอก็ซ์เซเล้นท์

คอมมนูเิคชั่น จ ากดั

/เสนอราคา 1,243,100

บาท

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาซ้ือขายคอมพิวเตอร์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ



เลขที่/วันที่ของสญัญา

12 เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเปน็ 300,200 300,147.84 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั ธนารักษพ์ฒันา บริษทั ธนารักษพ์ฒันา มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.5/2562

ที่ท าการส านกังานพฒันาธุรกจิ สินทรัพย์ จ ากดั/เสนอราคา สินทรัพย์ จ ากดั/ราคาที่เช่า เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 พ.ย. 61

การค้าเขต 6 ประจ าปี 2,545,646.40 บาท 2,545,646.40 บาท วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒๕๖๒

13 เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเปน็ 2,545,650 2,545,646.40 เฉพาะเจาะจง 1.บริษทั ธัญวิลล์ จ ากดั บริษทั ธัญวิลล์ จ ากดั มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.6/2562

ที่ท าการส านกังานพฒันาธุรกจิ /เสนอราคา 2,322,000 /ราคาที่เช่า 2,322,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 พ.ย. 61

การค้าเขต 5 ประจ าปี บาท บาท วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒๕๖๒

14 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2,050,000.00 ขาวด า ราคา 0.35 e-bidding บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ บริษทั เอส.ดี.พ.ีเซลส์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน ช.7/2562

2 รายการ รวม 54 เคร่ือง บาท/หนา้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั/ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 พ.ย. 61

ประจ าปงีบประมาณ 2562 สี ราคา 4 บาท/หนา้ เสนอราคา ขาวด า /ราคาที่เช่า 2,050,000 วงเงินงบประมาณ

(ระยะเวลา 10 เดือน) 0.38 บาท/หนา้ บาท

เสนอราคา สี 4 บาท/หนา้

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาเชา่)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง



เลขที่/วันที่ของสญัญา

15 จ้างบ ารุงรักษาระบบใหบ้ริการ 7,333,000 7,333,000 e-bidding 1.บริษทั บซิิเนส ออนไลน์ บริษทั บซิิเนส ออนไลน์ มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน จบ.6/2562

รับงบการเงินทางอเิล็ก จ ากดั (มหาชน)/เสนอราคา จ ากดั (มหาชน)/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 พ.ย. 61

ทรอนกิส์ DBD e-Filing 7,300,000 บาท 7,290,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษทั ซัมมทิ คอม

พวิเตอร์ จ ากดั/เสนอราคา

7,330,000 บาท

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน 2561 (สญัญาจา้งบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่


