
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการจัดสัมมนา 10,625.10    10,625.10    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เปเปอร หางหุนสวนจํากัด เปเปอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.29/2561

เชิงปฏิบัติการสรางธุรกิจเขาสูระบบ  แอนด ออฟฟศ โปรดักส  แอนด ออฟฟศ โปรดักส เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 เม.ย. 2561

แฟรนไชส (Franchise B2B) รุนที่ 21 /เสนอราคา 10,625.10 /ราคาที่ซื้อ 10,625.10 วงเงินงบประมาณ

ประจําป 2561 บาท บาท

2 ซื้อครุภัณฑสํานักงานจํานวน 2 รายการ 9,640.70      9,640.70      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.30/2561

/เสนอราคา 9,640.70 /ราคาที่ซื้อ 9,640.70 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 เม.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จัดซื้อลอรถเข็น จํานวน 4 ลอ 1,050.00      1,050.00      เฉพาะเจาะจง รานเจิรญพาณิชย รานเจิรญพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.31/2561

/เสนอราคา 1,050.00 /ราคาที่ซื้อ 1,050.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 เม.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 13,500.00    13,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด บริษัท ออฟฟศ แลนด จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.32/2561

/เสนอราคา 13,500.00 /ราคาที่ซื้อ 13,500.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 เม.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

 ราคากลาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางซอมแซมระบบภาพ ระบบเสียง 39,804.00    39,804.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทรีบิวด หางหุนสวนจํากัด ทรีบิวด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.113/2561

และอุปกรณเครื่องเสียงหองประชุม เอนเตอรไพรส/เสนอราคา เอนเตอรไพรส/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 3 เม.ย. 2561

ชั้น ๖ และ ชั้น ๗ 39,804.00 บาท 39,804.00 บาท วงเงินงบประมาณ

2 จางทําใบวุฒิบัตรพรอมปก กิจกรรม 56,175.00    56,175.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.114/2561

สรางอาชีพ (สวนกลาง) จํานวน /เสนอราคา 56,175.00 /ราคาที่จาง 56,175.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 เม.ย. 2561

525 ชุด บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศสําหรับ 33,000.00    33,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พงษมาลา หางหุนสวนจํากัด พงษมาลา มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.115/2561

เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ ทราเวล/เสนอราคา ทราเวล/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 17 เม.ย. 2561

สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต พังงา 33,000.00 บาท 33,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

และสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 

๑๘-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

4 จางซัก รีดผาปูโตะและผาคลุมเกาอี้ 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง รานเก็ท & เกา ซัก อบ รีด รานเก็ท & เกา ซัก อบ รีด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.116/2561

จํานวน 165 ผืน /เสนอราคา 3,500.00 /ราคาที่จาง 3,500.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 เม.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

5 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,718.34      2,718.34      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.117/2561

ยี่หอTOYOTA หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ ผูจําหนายโตโยตา จํากัด/ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 24 เม.ย. 2561

นจ-1152 เสนอราคา 2,718.34 บาท ราคาที่จาง 2,718.34 บาท วงเงินงบประมาณ

6 จางทําตรายาง จํานวน 17 อัน 3,100.00      3,100.00      เฉพาะเจาะจง รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.118/2561

3,100.00 บาท 3,100.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 เม.ย. 2561

วงเงินงบประมาณ

7 จางพิมพวุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร 11,663.00    11,663.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.119/2561

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสราง /เสนอราคา 11,663.00 /ราคาที่จาง 11,663.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 30 เม.ย. 2561

ธุรกิจเขาสูระบบแฟรนไชส (Franchise บาท บาท วงเงินงบประมาณ

B2B) รุนที่ ๒๐ ประจําป ๒๕๖๑

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางกิจกรรมสรางความเขมแข็งและ 34,000,000 33,900,000 คัดเลือก 1.บริษัท เมจิก ไอเดีย จํากัด บริษัท เมจิก ไอเดีย จํากัด/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.49/2561

เชื่อมโยงเครือขาย MOC Biz Club /เสนอราคา 31,996,210 ราคาที่จาง 31,800,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 เม.ย. 2561

ภายใตโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผูประกอบการครบวงจร 2.บริษัท เบทเทอรเวอรค จํากัด

(Startup Complex) /เสนอราคา 33,522,030

บาท

3.บริษัท เจโนไซส จํากัด

/เสนอราคา 31,415,629

บาท

4.บริษัท ครีเอทีฟ พลาซา จํากัด

/เสนอราคา 32,870,000

บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

2 จางเอกชนดําเนินการออกแบบและ 1,400,000 1,380,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.50/2561

จัดทําสื่อการเรียนการสอนทาง /เสนอราคา 1,003,000 บาท ราคาที่จาง 1,003,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9 เม.ย. 2561

อิเล็กทรอนิกส (Courseware) 2.บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย วงเงินงบประมาณ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบ จํากัด/เสนอราคา 1,097,000

ธุรกิจสูการเปน Smart Enterprises บาท

ภายใตโครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจดวย

นวัตกรรม (IDE) ปงบประมาณ 

๒๕๖๑

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

3 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 210,000.00      208,191.90    เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟทีกา จํากัด บริษัท โฟทีกา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.4/2561

จํานวน 5 รายการ /เสนอราคา 180,241.50 /ราคาที่ซื้อ 180,241.50 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 เม.ย. 61

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561 (สัญญาซื้อขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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