สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนา

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

10,000,000

ราคากลาง

9,994,833

วิธีซื้อหรือจ้าง

พิเศษ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

1.บจ.ไมซ์ แมนเนจเม้นท์

1.บจ.ไมซ์ แมนเนจเม้นท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.35/2560

เสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ

/เสนอราคา 9,095,000

/ราคาที่จ้าง 9,090,000

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

7 เม.ย. 2560

ตลาดใน/ต่างประเทศและการ

บาท

บาท

วงเงินงบประมาณ

เจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP
ไทยสู่สากลปี 2560
2 จ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนา

4,972,000

4,832,300 e-bidding 1.บจ.124 คอมมิวนิเคชั่นส

1.บจ.124 คอมมิวนิเคชั่นส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.36/2560

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

7 เม.ย. 2560

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

คอนซัลติ้ง /เสนอราคา

คอนซัลติ้ง /เสนอราคา

สมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้าง

4,950,000 บาท

4,950,000 บาท

สังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur

2. บจ เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป

Society) ประจาปี 2560

/เสนอราคา 4,963,014.31
บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

3 จัดทาวีดิทศั น์ (Presentation VDO)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

300,000

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ราคาที่เสนอ

299,866.67 ตกลงราคา 1.บจ.เจโนไซส์ /เสนอราคา
299,600 บาท

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที/่ วันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

บจ.เจโนไซส์ /ราคาที่จ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.37/2560

299,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

11 เม.ย. 2560

เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบคุ คลทาง

วงเงินงบประมาณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ

490,000

ต่อเนื่อง จานวน 1,000 กล่อง
5 จ้างเหมาบันทึกการนาส่งและจัดเก็บ

525,000

บจ.มาสเตอร์ฟอร์ม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.38/2560

อินดัสตรี้ /เสนอราคา

อินดัสตรี้ /ราคาที่จ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

20 เม.ย. 2560

460,100 บาท

460,100 บาท

487,650 ตกลงราคา 1.บจ.มาสเตอร์ฟอร์ม

525,000 สอบราคา 1.สุธาสิน กรุ๊ป /เสนอราคา

ภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและ

413,000 บาท

สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจาปี

2.บจ.อินโนเวชั่น ควอลิทอล

2560

เทคโนโลยี /เสนอราคา
606,200 บาท
3.บจ.เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์
แอนด์ คอนซัลติ้ง /เสนอราคา
1,198,400 บาท

วงเงินงบประมาณ

สุธาสิน กรุ๊ป /ราคาที่จ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.39/2560

413,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

24 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาซื้อขาย)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ 4

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
750,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

742,500 e-market 1.บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.4/2560

กระดาษบางปะอิน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

5 เม.ย. 2560

กระดาษบางปะอิน

รีม

/ราคาที่ซื้อ 749,000 บาท /ราคาที่ซื้อ 749,000 บาท
/ราคาที่ซื้อ 795,000 บาท
3.บจ.ริชเน็สท์ แอนด์ บิสเน็ส
/ราคาที่ซื้อ 909,500 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

บจ. โรงงานอุตสาหกรรม

น้าหนัก 80 แกรม จานวน 10,000

2.บจ.ยูโรเปี้ยน เทรดดิ้งส์

เลขที/่ วันที่ของสัญญา

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

7 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
2,580,000

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

2,576,500 e-bidding 1.บจ.สินอาพัน คอมพิวเตอร์ บจ.สินอาพัน คอมพิวเตอร์

นาส่งงบการเงินผ่านทาง

/เสนอราคา 2,495,100

/ราคาที่ซื้อ 2,490,000

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บาท

บาท

2.บจ.อินโนวา ซอฟต์แวร์
/เสนอราคา 2,550,000
บาท

เลขที/่ วันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.2/2560

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

20 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซื้อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่
1

2

3

4

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซื้อหลอดไฟ LED 18 watts จานวน 240 หลอด

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
53,928.00

41,062.32

5,632.50

8,588.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษทั ซีวคิ มีเดีย จากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
บริษทั ซีวคิ มีเดีย จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.66/2560

/เสนอราคา 53,928

/ราคาที่ซื้อ 53,928

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3 เม.ย. 2560

บาท

บาท

ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

วงเงินงบประมาณ

บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.67/2560

/เสนอราคา 41,062.32

/ราคาที่ซื้อ 41,062.32

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

4 เม.ย. 2560

บาท

บาท

ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

ร้านเจริญพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.68/2560

/เสนอราคา 5,632.50

/ราคาที่ซื้อ 5,632.50

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

5 เม.ย. 2560

บาท

บาท

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ

วงเงินงบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.69/2560

วิทยา/เสนอราคา

วิทยา/ราคาที่ซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

5 เม.ย. 2560

8,588.00 บาท

8,588.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซื้อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕R๑๕ จานวน ๔ เส้น

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
12,800.00

สาหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๔9

6

ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

73,744.40

จานวน ๒ รายการ

7

ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

124,548.00

จานวน ๒ รายการ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์

บริษทั ดุสิตไทร์ เซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.70/2560

จากัด/เสนอราคา

จากัด/ราคาที่ซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

10 เม.ย. 2560

12,800 บาท

12,800 บาท

วงเงินงบประมาณ

ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.71/2560

/เสนอราคา 73,744.40

/ราคาที่ซื้อ 73,744.40

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

12 เม.ย. 2560

บาท

บาท

ตกลงราคา บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท

ซื้อหมึกและดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน ๒ รายการ

บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท

วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เซ็นเตอร์ จากัด/เสนอราคา เซ็นเตอร์ จากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน
124,558.00 บาท

8

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง

158,989.16

124,558.00 บาท

/เสนอราคา 158,989.16 /ราคาที่ซื้อ 158,989.16 เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บาท

12 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

ตกลงราคา บริษทั ลีก้า บิสสิเนส จากัด บริษทั ลีก้า บิสสิเนส จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

บาท

ซ.72/2560

วงเงินงบประมาณ

ซ.73/2560
12 เม.ย. 2560

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซื้อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๑ รายการ

10 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

11 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

12 ซื้อ waste toner collector 0610 สาหรับเครื่อง
ปริ้นเตอร์ Epson aculaser c9300 จานวน 2 กล่อง

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
315.00

8,608.50

1,999.00

1,391.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
วิทยา/เสนอราคา

วิทยา/ราคาที่ซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

315.00 บาท

315.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.74/2560
19 เม.ย. 2560

ซ.75/2560

วิทยา/เสนอราคา

วิทยา/ราคาที่ซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

8,608.50 บาท

8,608.50 บาท

วงเงินงบประมาณ

ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์

ร้านเจริญพาณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.76/2560

/เสนอราคา 1,999.00

/ราคาที่ซื้อ 1,999.00

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

26 เม.ย. 2560

บาท

บาท

ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

26 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.77/2560

/เสนอราคา 1,391.00

/ราคาที่ซื้อ 1,391.00

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

27 เม.ย. 2560

บาท

บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 (ข้อตกลงซื้อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

13 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
จานวน ๓๒ รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
26,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

(2525) จากัด/เสนอราคา (2525) จากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน
26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

ซ.78/2560
28 เม.ย. 2560

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่หอ้ Samsung ML-3310 ND
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 58-0503-0028

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

535.00 ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 535.00 บาท

/ราคาที่จ้าง 535.00 บาท

บาท
2 จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การจดทะเบียน

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ.141/2560
4 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

19,795.00 ตกลงราคา บริษทั เอชอาร์เอ็ม เซ็นเตอร์ บริษทั เอชอาร์เอ็ม เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.142/2560

นิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

จากัด/เสนอราคา 19,795.00จากัด/ราคาที่จ้าง 19,795.00เสนอราคาเหมาะสมภายใน

4 เม.ย. 2560

ในรูปแบบธงญี่ปุ่น (J-Flag)

บาท

3 จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเกี่ยวกับการจดทะเบียน
นิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

4 จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สานักงาน 13 ตัว จานวน 1 งาน

บาท

วงเงินงบประมาณ

99,500.00 ตกลงราคา บริษทั พลาซ่า ครีเอชั่น จากัด บริษทั พลาซ่า ครีเอชั่น จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 99,500.00

/ราคาที่จ้าง 99,500.00

บาท

บาท

11,350.00 ตกลงราคา นางประภัสสร นันทะ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ.143/2560
10 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

นางประภัสสร นันทะ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.144/2560

/เสนอราคา 11,350.00

/ราคาที่จ้าง 11,350.00

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

10 เม.ย. 2560

บาท

บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

5 จ้างเอกชนจัดกิจการเปิดตัวการให้บริการจดทะเบียน
นิติบคุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

6 จ้างทาเอกสารประกอบการอบรมความรู้ผู้บงั คับหลักประกัน
จานวน 50 ชุด

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

50,000.00 ตกลงราคา บริษทั โอเอซิส มีเดีย จากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

บริษทั โอเอซิส มีเดีย จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.145/2560

/เสนอราคา 50,000.00

/ราคาที่จ้าง 50,000.00

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

10 เม.ย. 2560

บาท

บาท

วงเงินงบประมาณ

1,608.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน โอ.เอ. ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน โอ.เอ. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.146/2560

2001/เสนอราคา 1,608.00 2001/ราคาที่จ้าง 1,608.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

10 เม.ย. 2560

บาท
7 จ้างออกแบบและผลิตสื่อแผ่นพับการจดทะเบียนนิติบคุ คล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

99,510.00 ตกลงราคา บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง

บาท

วงเงินงบประมาณ

บริษทั วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.147/2560

แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

10 เม.ย. 2560

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จานวน ๑๐๐,๐๐๐

แอนด์ พริ้นติ้ง จากัด

แผ่น

/เสนอราคา 99,510.00 บาท /เราคาที่จ้าง 99,510.00 บาท

8 จ้างจัดพิมพ์ใบอนุญาตสมาคมการค้าและหอการค้า
จานวน ๕๐๐ ฉบับ

วงเงินงบประมาณ

9,630.00 ตกลงราคา บริษทั คอมม่า ดีไซด์แอนด์พริ้น บริษทั คอมม่า ดีไซด์แอนด์พริ้น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.148/2560

จากัด/เสนอราคา 9,630.00 จากัด/ราคาที่จ้าง 9,630.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

11 เม.ย. 2560

บาท

บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

9 จ้างทาสาเนาเอกสารโครงการอบรม หลักสูตร ทักษะ

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

1,009.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.149/2560

การวิเคราะห์ปญ
ั หาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

โอ.เอ. 2001/เสนอราคา

โอ.เอ. 2001/ราคาที่จ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

12 เม.ย. 2560

จานวน ๗๕ ชุด

1,009.50 บาท

1,009.50 บาท

10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศสาหรับปฏิบตั ิงานตรวจสอบ 16,200.00 ตกลงราคา นายถาวร ศรีสันติชัย
ณ สานักพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม

นายถาวร ศรีสันติชัย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.150/2560

/เสนอราคา 16,200.00 บาท /ราคาที่จ้าง 16,200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

19 เม.ย. 2560

ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2560
11 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จานวน ๓ รายการ

12 จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จานวน 350,000แผ่น
13 จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน
นง-9345

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ
7,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด กฤตเมธแอร์ ห้างหุ้นส่วนจากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
2555/เสนอราคา

2555/ราคาที่จ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

99,470.00 ตกลงราคา บริษทั ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด บริษทั ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 99,470.00

/ราคาที่จ้าง 99,470.00

บาท

บาท

6,645.77 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ.151/2560
20 เม.ย. 2560
จ.152/2560
20 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

บริษทั โตโยต้านนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.153/2560

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

21 เม.ย. 2560

/เสนอราคา 6,645.77 บาท /ราคาที่จ้าง 6,645.77 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

14 จ้างทาเอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ จานวน 120 ชุด

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

4,089.60 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.154/2560

/เสนอราคา 4,089.60 บาท /ราคาที่จ้าง 4,089.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

24 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
15 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ-1149

9,604.32 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

บริษทั โตโยต้านนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.155/2560

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

25 เม.ย. 2560

/เสนอราคา 9,604.32 บาท /ราคาที่จ้าง 9,604.32 บาท
16 จ้างจัดทาสาเนาเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

3,762.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน โอ.

วงเงินงบประมาณ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน โอ.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.156/2560

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

26 เม.ย. 2560

หลักสูตร อ่านธุรกิจจากงบการเงิน 100 ชุด

เอ.2001/เสนอราคา

เอ.2001/ราคาที่จ้าง

จ้างจัดทาสาเนาเอกสารแบบประเมินผลโครงการอบรมเชิง

3,762.00 บาท

3,762.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

ปฏิบตั ิการหลักสูตร อ่านธุรกิจจากงบการเงินจานวน 50 ชุด
17 จ้างทาตรายาง จานวน ๓๓๖ อัน

58,460.00 ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา
58,460.00 บาท

ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.157/2560

58,460.00 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

26 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

18 จ้างทาเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาความรู้ผู้บงั คับ
หลักประกัน จานวน 50 ชุด

19 จ้างเหมาการตรวจรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นนาส่งทางไปรษณีย์ประจาปี ๒๕๖๐

20 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ใช้ในการจัดกิจกรรม
โครงการยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1,760.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน โอ.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพื่อน โอ.

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.158/2560

เอ.2001/เสนอราคา

เอ.2001/ราคาที่จ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

27 เม.ย. 2560

1,760.00 บาท

1,760.00 บาท

28,000.00 ตกลงราคา นางสาววรางคณา กาญจนเทพ
/เสนอราคา 28,000.00
บาท
บาท

วงเงินงบประมาณ

นางสาววรางคณา กาญจนเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/ราคาที่จ้าง 28,000.00
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บาท
บาท
วงเงินงบประมาณ

27 เม.ย. 2560

นายบุญชัย พาหะนิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.160/2560

/เสนอราคา 5,000.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

28 เม.ย. 2560

5,000.00 ตกลงราคา นายบุญชัย พาหะนิชย์

จ.159/2560

วงเงินงบประมาณ

วันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
21 จ้างทาสาเนาเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร
บัญชี...ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓

5,250.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.161/2560

/เสนอราคา 5,250.00 บาท /ราคาที่จ้าง 5,250.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

28 เม.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

