
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดอบรมเชิง 2,625.00      2,625.00      เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.19/2561

ปฏิบัติการหลักสูตร 24 ชั่วโมง 2,625.00 บาท 2,625.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 ก.พ. 2561

สราง DNA นักธุรกิจรุนใหมดวย วงเงินงบประมาณ

นวัตกรรม ภายใตโครงการขับเคลื่อน

นักธุรกิจดวยนวัตกรรม ปงบประมาณ

2561  จํานวน 3 รายการ

2 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด เอ 4 237,600.00  237,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.20/2561

น้ําหนัก 80 แกรม จํานวน 6,000 รีม กระดาษบางปะอิน จํากัด กระดาษบางปะอิน จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.พ. 2561

/เสนอราคา 237,540.00 /ราคาที่ซื้อ 237,540.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

3 ซื้อกระดาษเมทัลลิค สําหรับพิมพ 5,700.00      5,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอรไอเดีย บริษัท คัลเลอรไอเดีย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.21/2561

หนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี อินโนเวชั่น จํากัด/เสนอราคา อินโนเวชั่น จํากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.พ. 2561

จํานวน 70 แผน 7,115.50 บาท 7,115.50 บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ราคากลาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 ซื้อตูเซฟนิรภัย จํานวน 6 ตู 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง รานเจริญพาณิชย/เสนอราคา รานเจริญพาณิชย/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.22/2561

30,000.00 บาท 30,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.พ. 2561

วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางจัดทําปายชื่อผูบริหาร(อธิบด)ี 3,317.00      3,317.00      เฉพาะเจาะจง รานสยามพัฒนกิจ รานสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.73/2561

และปายชื่อกอง /เสนอราคา 3,317.00 /ราคาที่จาง 3,317.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ก.พ. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางซอมรถยนตราชการ ยี่หอฮอนดา 4,879.74      4,879.74      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนดา บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนดา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.74/2561

แอคคอรด หมายเลขทะเบียน ออโตโมบิล จํากัด/เสนอราคา ออโตโมบิล จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ก.พ. 2561

กม-2601 4,879.74 บาท 4,879.74 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัด 6,688.80      6,688.80      เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.75/2561

อบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการ /เสนอราคา 6,688.80 /ราคาที่จาง 6,688.80 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 ก.พ. 2561

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 จางพิมพวุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรสําหรับ 8,774.00      8,774.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.76/2561

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร /เสนอราคา 8,774.00 /ราคาที่จาง 8,774.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 ก.พ. 2561

การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สําหรับธุรกิจดูแลผูสูงอายุ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จางทําสําเนาเอกสารโครงการอบรม 9,072.00      9,072.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.77/2561

เรื่อง กอราง สรางธุรกิจ นิติบุคคลไทย /เสนอราคา 9,072.00 /ราคาที่จาง 9,072.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 ก.พ. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 4,800.00      4,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท หาดใหญ บริษัท หาดใหญ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.78/2561

จัดสัมมนา จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ ไดมอนดทัวร จํากัด ไดมอนดทัวร จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ก.พ. 2561

8 - 9 กุมภาพันธ 2561 /เสนอราคา 4,800.00 /ราคาที่จาง 4,800.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

7 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 7,723.20      7,723.20      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.79/2561

หลักสูตร บัญชี...ชี้ชองรวย สวนกลาง /เสนอราคา 7,723.20 /ราคาที่จาง 7,723.20 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.พ. 2561

ครั้งที่ ๔ จํานวน ๒๔๐ ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

8 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง นายถาวร  ศรีสันติชัย นายถาวร  ศรีสันติชัย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.80/2561

เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ /เสนอราคา 30,000.00 /ราคาที่จาง 30,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.พ. 2561

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ชัยภูมิ และนครราชสีมา ระหวางวันที่

14-23 กุมภาพันธ 2561 

จํานวน 1 งาน

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จางทําตรายาง จํานวน 77 อัน 10,450.00    10,450.00    เฉพาะเจาะจง รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.81/2561

10,450.00 บาท 10,450.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.พ. 2561

วงเงินงบประมาณ

10 จางเหมาเอกชนจัดหาสถานที่พรอม 44,000.00    44,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ แอสเซท ไพรม บริษัท ดิ แอสเซท ไพรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.82/2561

อุปกรณสําหรับการจัดอบรมเชิง จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2561

ปฏิบัติการหลักสูตร ยกระดับธุรกิจ 44,000.00 บาท 44,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

e-Commerce เปดประตูสูเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพ 

11 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศใชใน 9,600.00      9,600.00      เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย เส็นจิต นายสมหมาย เส็นจิต มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.83/2561

การลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลที่มี /เสนอราคา 9,600.00 /ราคาที่จาง 9,600.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 16 ก.พ. 2561

คนตางดาวถือหุนไมถึงรอยละ 50 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

(นอมิน)ี ประจําปงบประมาณ 2561

จ.กระบี่ ระหวางวันที่ 19-22

กุมภาพันธ 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

12 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดโครงการ 1,875.20      1,875.20      เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.84/2561

สัมมนา SMEs ไทย เขาถึงแหลงทุน /เสนอราคา 1,875.20 /ราคาที่จาง 1,875.20 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 ก.พ. 2561

ดวยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

จังหวัดตรัง

13 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 4,900.00      4,900.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาดา อาจิณพัฒน นางสาวณิชาดา อาจิณพัฒน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.85/2561

จัดสัมมนา จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ /เสนอราคา 4,900.00 /ราคาที่จาง 4,900.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ก.พ. 2561

22-23 กุมภาพันธ 2561 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

14 จางเหมาจัดหาสถานที่เพื่อจัดสัมมนา 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.86/2561

เชิงปฏิบัติการ SMEs Networking /เสนอราคา 7,000.00 /ราคาที่จาง 7,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ก.พ. 2561

Via Application ณ จังหวัดสงขลา บาท บาท วงเงินงบประมาณ

15 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศกอง 3,400.00      3,400.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.87/2561

บริหารการประกอบธุรกิจของ กฤตเมธแอร 2555 กฤตเมธแอร 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.พ. 2561

ชาวตางชาติ จํานวน 1 เครื่อง /เสนอราคา 3,400.00 /ราคาที่จาง 3,400.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

16 จางยายรางและเพิ่มจุดไฟฟา จุดรับ 48,305.54    48,305.54    เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง บริษัท บ.ีดี.ว.ีวิวัฒนกอสราง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.88/2561

สัญญาณอินเตอรเน็ต (Lan) และ จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.พ. 2561

จุดรับสัญญาณโทรศัพท 1 งาน 48,305.54 บาท 48,305.54 บาท วงเงินงบประมาณ

17 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๓ 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.89/2561

เครื่อง ของสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กฤตเมธแอร 2555 กฤตเมธแอร 2555 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 ก.พ. 2561

จํานวน 1 งาน /เสนอราคา 18,000.00 /ราคาที่จาง 18,000.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

18 จางทําสําเนาเอกสารการอบรมโครงการ 1,862.00      1,862.00      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.90/2561

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ตรวจสอบ /เสนอราคา 1,862.00 /ราคาที่จาง 1,862.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 ก.พ. 2561

ในสวนกลาง จํานวน 2 วัน คือ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

28 กุมภาพันธ และ 5 มีนาคม 2561

19 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 4,232.00      4,232.00      เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนด แสตมป รานดีกอปป แอนด แสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.91/2561

สัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทาง /เสนอราคา 4,232.00 /ราคาที่จาง 4,232.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 ก.พ. 2561

ธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสําคัญใน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

การเขาถึงแหลงทุน ครั้งที่ 4

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่และวันที่ของสัญญา

20 จางเหมาการตรวจรับงบการเงินและ 24,960.00    24,960.00    เฉพาะเจาะจง นางวิภา หมดภัย/เสนอราคา นางวิภา หมดภัย/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.92/2561

สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 24,960.00 บาท 24,960.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ก.พ. 2561

ประจําป 2561 ที่นําสงทางไปรษณีย วงเงินงบประมาณ

21 จางออกแบบ ผลิต และติดตั้งปาย 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูบีพีเอ็น มีเดีย จํากัด บริษัท ทูบีพีเอ็น มีเดีย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.93/2561

ประชาสัมพันธการนําสงงบการเงิน /เสนอราคา 10,000.00 /ราคาที่จาง 10,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 ก.พ. 2561

ประจําป ๒๕๖๑ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

22  จางซอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน ๙ ตัว 8,667.00      8,667.00      เฉพาะเจาะจง รานสยามพัฒนกิจ รานสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.94/2561

/เสนอราคา 8,667.00 /ราคาที่จาง 8,667.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 28 ก.พ. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางกิจกรรมพัฒนาคาปลีกชุมชน 17,900,000 17,886,666 e-bidding 1.บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.30/2561

ภายใตโครงการพัฒนาคาปลีกชุมชน แมเนจเมนท จํากัด/เสนอราคา แมเนจเมนท จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 ก.พ. 2561

ปงบประมาณ 2561 17,800,000 บาท 17,800,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท สยามภูมิ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด/เสนอราคา

17,055,800 บาท

3.บริษัท พีโอ ออรแกไนซ จํากัด

/เสนอราคา 17,750,000

บาท

4.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนา

วิสหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม/เสนอราคา

17,800,000 บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

2 จางทํางานโครงการปรับปรุงระบบ e-bidding 1.บริษัท เฟรสบิซโซลูชั่น จํากัด บริษัท เฟรสบิซโซลูชั่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.31/2561

คลังขอมูลธุรกิจ (Data Warehouse) /เสนอราคา 24,075,000 /ราคาที่จาง 24,075,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ก.พ. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท เด็พธเฟรสท จํากัด

/เสนอราคา 24,610,000

บาท

3 จางโครงการบูรณาการระบบงานการ 30,000,000 30,000,000 e-bidding 1.บริษัท ไทยเทคโนโลยี่และ บริษัท ไทยเทคโนโลยี่และ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.32/2561

จดทะเบียนธุรกิจสู AEC คอมพิวเตอร จํากัด/เสนอราคา คอมพิวเตอร จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.พ. 2561

29,630,000 บาท 29,630,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ดาตาโกลบ จํากัด

/เสนอราคา 29,799,000

บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

4 รับจางทํางานจางโครงการเชื่อมโยง 4,315,000        4,315,000      e-bidding 1.บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.33/2561

เครือขายอินเทอรเน็ตของระบบให จํากัด /เสนอราคา (มหาชน)/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2561

บริการรับงบการเงินผานทาง 4,310,000 บาท 4,290,000 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท บิซิเนส ออนไลน

อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) จํากัด (มหาชน)/เสนอราคา

4,290,000 บาท

5 จางดําเนินการโครงการพัฒนา 34,000,000 33,823,097 e-bidding 1.บริษัท จอยฟูลเนส จํากัด บริษัท เจโนไซส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.34/2561

สินคาชุมชน Offline 2 Online /เสนอราคา 27,000,000 /ราคาที่จาง 28,565,629 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ก.พ. 2561

(B2C) บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท เจโนไซส จํากัด

/เสนอราคา 28,565,629

บาท

3.บริษัท ทูลเฟลโลส เน็ตเวิรค

แอนด ดีไซน จํากัด/เสนอราคา

29,700,000 บาท

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

6 จางพัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร 2,000,000 1,950,000 e-bidding 1.บริษัท ซันเนอรรี่ คอรปอเรชั่น บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.35/2561

ขอมูลการบัญชีดวยระบบ (ประเทศไทย) จํากัด/เสนอราคา /ราคาที่จาง 1,000,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 ก.พ. 2561

อิเล็กทรอนิกส 1,970,000 บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท บิซไพเทนเชียล จํากัด

/เสนอราคา 1,389,000 บาท

3.บริษัท เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด

/เสนอราคา 1,000,000 บาท

4.บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั้น

จํากัด/เสนอราคา

1,700,000 บาท

7 จางเอกชนดําเนินการจัดงาน 4,500,000 4,477,643 e-bidding 1.บริษัท ไบแทค จํากัด บริษัท จอยฟูลเนส จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.36/2561

Thailand e-Commerce Festival /เสนอราคา 4,150,000 บาท /ราคาที่จาง 4,000,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 21 ก.พ. 2561

2018 ภายใตโครงการขยายตลาด 2.บริษัท ไพรมไทม จํากัด บาท วงเงินงบประมาณ

การคาดวย e-Commerce /เสนอราคา 4,150,000 บาท

3.บริษัท จอยฟูลเนส จํากัด

/เสนอราคา 4,000,000 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

8 จางที่ปรึกษากิจกรรมสงเสริมและ 2,250,000 2,250,000 คัดเลือก 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จป.9/2561

สรางมาตรฐานดานธรรมาภิบาลธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและ วิสาหกิจขนาดกลางและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 ก.พ. 2561

ภายใตโครงการสรางและยกระดับ ขนาดยอม/เสนอราคา ขนาดยอม/ราคาที่จาง วงเงินงบประมาณ

ธุรกิจ SMEs ใหมีธรรมาภิบาล 2,237,100 บาท 2,237,100 บาท

ปงบประมาณ 2561 2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ/เสนอราคา 

2,150,000 บาท

3.บริษัท ไนสคอรป เอส.อ.ี

จํากัด/เสนอราคา

2,250,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

วันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561 (สัญญาจางที่ปรึกษา)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง


	ข้อตกลงซื้อ
	ข้อตกลงจ้าง
	1 แสน

