สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
เลขที/่ วันที่ของสัญญา
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 6,000,000 แผ่น

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

1,950,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

1,920,000 สอบราคา 1.บจ.ศรีเมืองการพิมพ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.43/2560

/ราคาที่เสนอ 1,526,400 บ. ราคาที่เสนอ 1,526,400 บ. เสนอราคาเหมาะสมภายใน

2 มิ.ย. 2560

2.บจ.ประชุมช่าง/ราคาที่เสนอ
1,540,800 บ.
3.สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา/
ราคาที่เสนอ 1,572,000 บ.
4.บจ.คอมฟอร์ม/ราคาที่เสนอ
1,585,740 บ.
5.บจ เจเนอรัล คอมพิวเตอร์/
ราคาที่เสนอ 1,605,000 บ.
6.บจ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง
ฟอร์ม/ราคาที่เสนอ
1,650,000 บ.

บจ.ศรีเมืองการพิมพ์/

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
วิธีซื้อหรือจ้าง
ที่เสนอ
7.บมจ.อมรินทร์พริ้นติง แอนด์
พับลิชชิ่ง/ราคาที่เสนอ
1,668,000 บ.
8.บจ.ไพโรจน์การพิมพ์/
ราคาที่เสนอ 1,669,200 บ.
9.บจ.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม/
ราคาที่เสนอ 1,673,400 บ.
10.บจ.อิทธิบาทเปเปอร์
2545/ราคาที่เสนอ
1,674,000 บ.
11.ไอเดีย สแควร์/ราคาที่เสนอ
1,710,000 บ.
12.บจ.ท็อปมัลติพริ้นทส์/
ราคาที่เสนอ 1,784,400 บ.

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที/่ วันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที/่ วันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

13.บจ.โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน/
ราคาที่เสนอ 1,795,800 บ.
14.บจ.เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป/
ราคาที่เสนอ 1,860,000 บ.
15.หจก.อรุณการพิมพ์/
ราคาที่เสนอ 1,860,000 บ.
16.บจ.คอมพรินท์ ซัพพลาย/
ราคาที่เสอน 1,990,200 บ.
2 จ้างเอกชนดาเนินการจัดกิจกรรม

487,000

485,950 ตกลงราคา บจ. ซี เอ ซี/ราคาที่เสนอ

พัฒนาศักยภาพสร้างเครือข่ายธุรกิจ

485,000 บ.

SME และ Startup สู่ธรุ กิจยุคใหม่

2.บจ. เจโนไซส์/ราคาที่เสนอ

โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ

486,850 บ.

ประจาปี 2560

บจ. ซี เอ ซี/ราคาที่จ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.44/2560

485,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

15 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (ข้อตกลงซื้อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซื้อชุดรีโมทเครื่องปรับอากาศ พร้อมปรับตั้งค่า

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
700.00

(หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 0121/507/43)

2

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

15,686.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ห้างหุ้นส่วนกฤตเมธแอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.92/2560

2555/เสนอราคา

2555/ราคาที่ซื้อ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

13 มิ.ย. 2560

700 บาท

700 บาท

วงเงินงบประมาณ

ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์/เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย์/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
15,686 บาท

15,686 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ซ.93/2560
14 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
3

4

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Samsung ML-3710ND
จานวน ๕ กล่อง

5,177.00

15,515.00

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ

ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

วิทยา/เสนอราคา 5,177

วิทยา/ราคาที่ซื้อ 5,177

บาท

บาท

ตกลงราคา บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

บริษทั โฟนิกซ์ จากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ซ.94/2560
14 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/เสนอราคา 15,515 บาท /ราคาที่ซื้อ 15,515 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ซ.95/2560
15 มิ.ย. 2560

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (ข้อตกลงซื้อ)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 22 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
81,850.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง

ตกลงราคา ร้านเจริญพาณิชย์/เสนอราคา ร้านเจริญพาณิชย์/ราคาที่ซื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
81,850 บาท

81,850 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ซ.96/2560
22 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
6

7

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๕ รายการ

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวน ๓๒ รายการ

6,482.00

24,200.00

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ

ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

วิทยา/เสนอราคา 6,482

วิทยา/ราคาที่ซื้อ 6,482

บาท

บาท

ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ

บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

24,200 บาท

27 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

(2525) จากัด/เสนอราคา (2525) จากัด/ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน
24,200 บาท

ซ.97/2560

วงเงินงบประมาณ

ซ.98/2560
30 มิ.ย. 2560

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1 จ้างทาเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๐๐ เล่ม

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

11,762.00 ตกลงราคา ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์
/เสนอราคา 11,762 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ร้านดีก๊อปปี้แอนด์แสตมป์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.181/2560

/ราคาที่จ้าง 11,762 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

9 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
2 จ้างทาตรายางจานวน ๘๔ อัน

8,640.00 ตกลงราคา ร้านธรรมธร/เสนอราคา
8,640 บาท

ร้านธรรมธร/ราคาที่จ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.182/2560

8,640 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

12 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
3 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - ๑๑๔๘

2,610.27 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

บริษทั โตโยต้านนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.183/2560

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

13 มิ.ย. 2560

/เสนอราคา 2,610.27 บาท /ราคาที่จ้าง 2,610.27 บาท
4 จ้างทาแผ่นพับ การรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
จานวน 2,000 ชุด

10,379.00 ตกลงราคา บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.184/2560

อินโนเวชั่น จากัด/เสนอราคา อินโนเวชั่น จากัด/ราคาที่จ้าง เสนอราคาเหมาะสมภายใน

15 มิ.ย. 2560

10,379.00 บาท

บริษทั คัลเลอร์ ไอเดีย

วงเงินงบประมาณ

10,379.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

5 จ้างทาสาเนาเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร
บัญชี...ชี้ช่องรวย ครั้งที่ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

จานวน 250,000 แผ่น

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

10,500.00 ตกลงราคา ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร ร้านธนพงษ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 10,500 บาท

/ราคาที่จ้าง 10,500 บาท

ณ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
6 จ้างพิมพ์แบบตรวจคาขอจดทะเบียน (แบบ ต.)

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ.185/2560
16 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
62,500.00 ตกลงราคา บริษทั สินทวีการพิมพ์ จากัด บริษทั สินทวีการพิมพ์ จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอราคา 62,500 บาท

/ราคาที่จ้าง 62,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ.186/2560
16 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
7 จ้างซ่อมแซมไมโครโฟนชุด ประชุมระบบดิจิตอล
(สาหรับประธาน) และก้านไมโครโฟน (สาหรับแถลงข่าว)

8 จ้างลงประกาศสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั
กรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษทั
ออกจากทะเบียน

13,482.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรีบวิ ด์

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรีบวิ ด์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.187/2560

เอนเตอร์ไพรส/เสนอราคา

เอนเตอร์ไพรส/ราคาที่จ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

19 มิ.ย. 2560

13,482 บาท

13,482 บาท

7,400.00 ตกลงราคา บริษทั สื่อโฆษณา จากัด
/เสนอราคา 7,400 บาท

วงเงินงบประมาณ

บริษทั สื่อโฆษณา จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.188/2560

/ราคาที่จ้าง 7,400 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

20 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

9 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - ๑๑57

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

2,610.27 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

กรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษทั

10,600.00 ตกลงราคา บริษทั สื่อโฆษณา จากัด
/เสนอราคา 10,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.189/2560

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

21 มิ.ย. 2560

นายทะเบียนะดับเข้มข้น รุ่นที่ 2/2560

วงเงินงบประมาณ

บริษทั สื่อโฆษณา จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.190/2560

/ราคาที่จ้าง 10,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

26 มิ.ย. 2560

ออกจากทะเบียน จานวน ๑๐๖ แผ่น
11 จ้างทาสาเนาเอกสารโครงการฝึกอบรม หลักสูตร

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

บริษทั โตโยต้านนทบุรี

/เสนอราคา 2,610.27 บาท /ราคาที่จ้าง 2,610.27 บาท
10 จ้างลงประกาศสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั

เลขที่และวันที่ของสัญญา

วงเงินงบประมาณ
5,496.00 ตกลงราคา หจก. เพื่อน.โอ.เอ. 2001

หจก. เพื่อน.โอ.เอ. 2001

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.191/2560

/เสนอราคา 5,496 บาท

/ราคาที่จ้าง 5,496 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

28 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ
12 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2560

4,800.00 ตกลงราคา นายสมศักดิ์ เพชรพงศ์พนั ธุ์
/เสนอราคา 4,800 บาท

นายสมศักดิ์ เพชรพงศ์พนั ธุ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.192/2560

/ราคาที่จ้าง 4,800 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

28 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (ข้อตกลงจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

13 จ้างพิมพ์วฒ
ุ บิ ตั รและปกวุฒบิ ตั รสาหรับกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการ การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
สาหรับนักกายภาพบาบัด โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย
ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วงเงินที่จะ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

6,420.00 ตกลงราคา บริษทั แฮปปี้รูทนี จากัด
/เสนอราคา 6,420 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

บริษทั แฮปปี้รูทนี จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.193/2560

/ราคาที่จ้าง 6,420 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

29 มิ.ย. 2560

วงเงินงบประมาณ

