
เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 46,650.00    46,650.00    เฉพาะเจาะจง รานเจิรญพาณิชย รานเจิรญพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.34/2561

/เสนอราคา 46,650.00 /ราคาที่ซื้อ 46,650.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มิ.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2 ซื้อวัสดุเพื่อผลิตสื่อเผยแพร 15,290.00    15,290.00    เฉพาะเจาะจง รานเจิรญพาณิชย รานเจิรญพาณิชย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.35/2561

ประชาสัมพันธ จํานวน ๑ งาน /เสนอราคา 15,290.00 /ราคาที่ซื้อ 15,290.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 มิ.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

3 ซื้อพระฉายาลักษณ ธงชาติไทย และ 17,590.00    17,590.00    เฉพาะเจาะจง รานธงชาติ หลานหลวง รานธงชาติ หลานหลวง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.36/2561

ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. /เสนอราคา 17,590.00 /ราคาที่ซื้อ 17,590.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มิ.ย. 2561

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 งาน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจางลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง ราคากลาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ



เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จางทําตรายาง จํานวน 3 อัน 200.00         200.00         เฉพาะเจาะจง รานธรรมธร/เสนอราคา รานธรรมธร/ราคาที่จาง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.131/2561

200.00 บาท 200.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มิ.ย. 2561

วงเงินงบประมาณ

2 จางเปลี่ยนกระจกบานเลื่อนชองขวา 3,424.00      3,424.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ติวานนท หางหุนสวนจํากัด ติวานนท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.132/2561

ดานหลังคนขับ จํานวน 1 บาน วินดสกรีน/เสนอราคา วินดสกรีน/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 มิ.ย. 2561

นจ-1157 3,424.00 บาท 3,424.00 บาท วงเงินงบประมาณ

3 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 3,247.20      3,247.20      เฉพาะเจาะจง รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร รานธนพงษ ศูนยถายเอกสาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.133/2561

หลักสูตร "บัญช.ี..ชี้ชองรวย"ครั้งที่ 6 /เสนอราคา 3,247.20 /ราคาที่จาง 3,247.20 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 มิ.ย. 2561

จังหวัดพิษณุโลก บาท บาท วงเงินงบประมาณ

4 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการอบรม 543.60         543.60         เฉพาะเจาะจง รานดีกอปป แอนด แสตมป รานดีกอปป แอนด แสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.134/2561

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูบังคับ /เสนอราคา 543.60 บาท /ราคาที่จาง 543.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน 6 มิ.ย. 2561

หลักประกัน ครั้งที่ 3 เรื่อง "เทคนิคการ วงเงินงบประมาณ

เจรจาไกลเกลี่ย"

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

ลําดับที่  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

5 จางซอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 14 ตัว 13,482.00    13,482.00    เฉพาะเจาะจง รานสยามพัฒนกิจ รานสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.135/2561

/เสนอราคา 13,482.00 /ราคาที่จาง 13,482.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มิ.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

6 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 18,246.18    18,246.18    บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.136/2561

จํานวน 2 คัน TOYOTA หมายเลข ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มิ.ย. 2561

ทะเบียน กล-5622 และ นง-9346 /เสนอราคา 18,246.18 /ราคาที่จาง 18,246.18 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

7 จางทําสําเนาเอกสารประกอบการ 3,142.00      3,142.00      เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.137/2561

สัมมนา เรื่อง “กฎหมายหลักประกัน /เสนอราคา 3,142.00 /ราคาที่จาง 3,142.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 8 มิ.ย. 2561

ทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสําคัญ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ในการเขาถึงแหลงทุน” ครั้งที่ 5 

8 จางทําซองจดหมายชนิดพิมพสําเร็จรูป 50,076.00    50,076.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร ฟอรม บริษัท มาสเตอร ฟอรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.138/2561

แบบเจาะหนาตาง อินดัสตรี้ จํากัด/เสนอราคา อินดัสตรี้ จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 มิ.ย. 2561

50,076.00 บาท 50,076.00 บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

9 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดโครงการ 4,216.00      4,216.00      เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.139/2561

“อบรมเชิงปฏิบัติการการจดทะเบียน /เสนอราคา 4,216.00 /ราคาที่จาง 4,216.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 13 มิ.ย. 2561

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” บาท บาท วงเงินงบประมาณ

10 จางเหมาบริการดําเนินการสอบแขงขัน 64,400.00    64,400.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.140/2561

บุคคลเขารับราชการในตําแหนง /เสนอราคา 64,400.00 /ราคาที่จาง 64,400.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มิ.ย. 2561

นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ บาท บาท วงเงินงบประมาณ

11 จางทําเอกสารประกอบการประชุม 10,708.00    10,708.00    เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.141/2561

ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบ /เสนอราคา 10,708.00 /ราคาที่จาง 10,708.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 มิ.ย. 2561

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ งาน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

12 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 8,300.00      8,300.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดกฤตเมธแอร หางหุนสวนจํากัดกฤตเมธแอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.142/2561

จํานวน ๒ เครื่อง 2555/เสนอราคา 2555/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 15 มิ.ย. 2561

8,300.00 บาท 8,300.00 บาท วงเงินงบประมาณ

13 จางซอมแซมชุดทอสงน้ํา วาลวน้ํา และ 95,000.00    95,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นทีอาร หางหุนสวนจํากัด พีเอ็นทีอาร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.143/2561

ระบบไฟฟาควบคุมปมน้ํา สํานักงาน เอ็นจิเนียริ่ง/เสนอราคา เอ็นจิเนียริ่ง/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มิ.ย. 2561

พัฒนาธุรกิจการคาเขต ๓ 95,000.00 บาท 95,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

14 จางซัก รีดผาปูโตะ จํานวน 44 ผืน 1,940.00      1,940.00      เฉพาะเจาะจง นายศักยอณัชพ วิเชียรทอง นายศักยอณัชพ วิเชียรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.144/2561

/เสนอราคา 1,940.00 /ราคาที่จาง 1,940.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มิ.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

15 จางลงประกาศสํานักงานทะเบียน 8,500.00      8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.145/2561

หุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง /เสนอราคา 8,500.00 /ราคาที่จาง 8,500.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มิ.ย. 2561

จะขีดชื่อหางหุนสวนบริษัทออกจาก บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทะเบียน จํานวน ๘๕ แผน

16 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,255.03      2,255.03      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.146/2561

TOYOTA หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มิ.ย. 2561

นจ-1154 /เสนอราคา 2,255.03 /ราคาที่จาง 2,255.03 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

17 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดโครงการ 3,307.40      3,307.40      เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.147/2561

อบรมใหความรูแกผูรับหลักประกัน /เสนอราคา 3,307.40 /ราคาที่จาง 3,307.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มิ.ย. 2561

หัวขอ "การบังคับหลักประกัน" บาท บาท วงเงินงบประมาณ

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

18 จางซัก รีดผาปูโตะ จํานวน 44 ผืน 1,940.00      1,940.00      เฉพาะเจาะจง นายศักยอณัชพ วิเชียรทอง นายศักยอณัชพ วิเชียรทอง มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.144/2561

/เสนอราคา 1,940.00 /ราคาที่จาง 1,940.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มิ.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

19 จางลงประกาศสํานักงานทะเบียน 8,500.00      8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.145/2561

หุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง /เสนอราคา 8,500.00 /ราคาที่จาง 8,500.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 20 มิ.ย. 2561

จะขีดชื่อหางหุนสวนบริษัทออกจาก บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทะเบียน จํานวน ๘๕ แผน

20 จางซอมบํารุงรักษารถยนตราชการ 2,255.03      2,255.03      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี บริษัท โตโยตานนทบุรี มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.146/2561

TOYOTA หมายเลขทะเบียน ผูจําหนายโตโยตา จํากัด ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มิ.ย. 2561

นจ-1154 /เสนอราคา 2,255.03 /ราคาที่จาง 2,255.03 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

21 จางทําเอกสารเพื่อใชในการจัดโครงการ 3,307.40      3,307.40      เฉพาะเจาะจง รานดี กอปป แอนดแสตมป รานดี กอปป แอนดแสตมป มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.147/2561

อบรมใหความรูแกผูรับหลักประกัน /เสนอราคา 3,307.40 /ราคาที่จาง 3,307.40 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มิ.ย. 2561

หัวขอ "การบังคับหลักประกัน" บาท บาท วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่
    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

22 จางซอมแซมบํารุงรักษารถยนตราชการ 17,445.28    17,445.28    เฉพาะเจาะจง บริษัท มหานคร โอโตโมบิล บริษัท มหานคร โอโตโมบิล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.148/2561

ยี่หอฟอรด หมายเลขทะเบียน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 มิ.ย. 2561

กย-3269 นบ 17,445.28 บาท 17,445.28 บาท วงเงินงบประมาณ

23 จางซอมแซมเครื่องฟอกอากาศยี่หอ 10,272.00    10,272.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. หางหุนสวนจํากัด เอ.เอ็น.เอ. มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.149/2561

NIG ๔๐๐๐ จํานวน ๔ เครื่อง เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย เสนอราคาเหมาะสมภายใน 25 มิ.ย. 2561

/เสนอราคา 10,272.00 /ราคาที่จาง 10,272.00 วงเงินงบประมาณ

บาท บาท

24 จางลงประกาศสํานักงานทะเบียน 11,900.00    11,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด บริษัท สื่อโฆษณา จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.150/2561

หุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง /เสนอราคา 11,900.00 /ราคาที่จาง 11,900.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 มิ.ย. 2561

จะขีดชื่อหางหุนสวนบริษัทออกจาก บาท บาท วงเงินงบประมาณ

ทะเบียน จํานวน ๑๑๙ แผน

25 จางพิมพใบตอบรับในประเทศ จํานวน 29,960.00    29,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอรแซล ฟอรมส บริษัท ยูนิเวอรแซล ฟอรมส มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.151/2561

๔๐,๐๐๐ ชุด อินดัสตรี้ จํากัด/เสนอราคา อินดัสตรี้ จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 27 มิ.ย. 2561

29,960.00 บาท 29,960.00 บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

    รายชื่อผูเสนอราคา     

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

1 จางกิจกรรมพัฒนารูปแบบการตลาด 11,200,000 10,619,750 e-bidding 1.บริษัท ผลึกแกว โปรโมชั่น บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.56/2561

และสรางโอกาสทางการตลาด แอนด ดีไซน จํากัด/เสนอราคา เทรดดิ้ง จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 มิ.ย. 2561

รูปแบบใหม 9,663,970 บาท 10,115,459 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร

เทรดดิ้ง จํากัด/เสนอราคา

10,115,459 บาท

3.บริษัท บีอีซ-ีเทโร เอ็นเตอร

เทนเมนท จํากัด (มหาชน)

/เสนอราคา 9,860,000 บาท

4.บริษัท อินเตอรลัคส คอรปอ

เรชั่น จํากัด/เสนอราคา

9,469,500 บาท

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสิน/เสนอราคา

10,619,750 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ



เลขที่/วันที่ของสัญญา

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

/เสนอราคา 10,000,000

บาท

2 จางพิมพกระดาษโลโก 2,000,000 1,926,000.00 e-bidding 1.บริษัท ประชุมชาง จํากัด บริษัท ประชุมชาง จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.57/2561

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จํานวน /เสนอราคา 1,540,800 /ราคที่จาง 1,540,800 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 มิ.ย. 2561

6,000,000 แผน บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท โรงพิมพรตนพร จํากัด

/เสนอราคา 1,630,000 บาท

3.บริษัท รอยัล เปเปอร ฟอรม

จํากัด/เสนอราคา

1,655,400 บาท

4.บริษัท วงศสวางพับลิชชิ่ง 

จํากัด/เสนอราคา

1,726,873 บาท

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา



เลขที่/วันที่ของสัญญา

5.บริษัท อนิเมท พริ้นท แอนด

ดีไซน จํากัด/เสนอราคา

1,730,190 บาท

6.บริษัท ศรีเมือง การพิมพ

จํากัด/เสนอราคา

1,778,400 บาท

7.บริษัท เจนเนอรัล

คอมพิวเตอร จํากัด/เสนอราคา

1,797,600 บาท

8.หางหุนสวนจํากัดแสงจันทร

การพิมพ/เสนอราคา

1,800,000 บาท

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

3 จางเหมาเอกชนดําเนินการจัด 700,000 695,000 คัดเลือก 1.บริษัท ผลึกแกว โปรโมชั่น บริษัท ผลึกแกว โปรโมชั่น มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.58/2561

นิทรรศการ การแสดงและจําหนาย แอนด ดีไซน จํากัด/เสนอราคา แอนด ดีไซน จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 มิ.ย. 2561

ผลิตภัณฑ OTOP ในงาน “OTOP 694,000 บาท 694,000 บาท วงเงินงบประมาณ

Midyear ๒๐๑๘” ภายใตโครงการ 2.บริษัท ยูนิเวอรแซล

พัฒนาศักยภาพและยกระดับการ เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จํากัด

พัฒนาผลิตภัณฑฐานราก OTOP /เสนอราคา 700,000 บาท

ปงบประมาณ ๒๐๑๘ 

4 จางพิมพใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ 980,000 952,300.00 e-bidding 1.บริษัท มาสเตอร ฟอรม บริษัท มาสเตอร ฟอรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.59/2561

ตอเนื่อง จํานวน 2,000 กลอง อินดัสตรี้ จํากัด/ราคาที่จาง อินดัสตรี้ จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 มิ.ย. 2561

813,360 บาท 813,360 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษํท เจนเนอรัล คอมพิว

เตอร จํากัด/เสนอราคา

930,900 บาท

3.บริษัท คอมพรินท ซัพพลาย

จํากัด/เสนอราคา

1,000,000 บาท

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา



เลขที่/วันที่ของสัญญา

5 จางโครงการประกวดสมาคม 1,400,000 1,399,667 คัดเลือก 1.บริษัท เวิลด ไอเดีย จํากัด บริษัท เวิลด ไอเดีย จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.60/2561

การคาดีเดน ประจําป 2561 /เสนอราคา 1,386,720 /ราคาที่จาง 1,386,720 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 18 มิ.ย. 2561

บาท บาท วงเงินงบประมาณ

2.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

/เสนอราคา 1,397,825 บาท

6 จางกิจกรรมสรางโอกาสทางการตลาด 2,733,000        2,687,000      e-bidding 1.บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.61/2561

ใหแกธุรกิจรานอาหารไทยใน จํากัด/เสนอราคา จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 22 มิ.ย. 2561

ประเทศไทย ภายใตโครงการพัฒนา 2,330,000 บาท 2,330,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลคาสูง 

(เพิ่มเติม) ปงบประมาณ 2561 

7 จางพิมพใบสําคัญแสดงการ 286,000           286,000         เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท มาสเตอร ฟอรม บริษัท มาสเตอร ฟอรม มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน จ.62/2561

จดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท อินดัสตรี้ จํากัด/เสนอราคา อินดัสตรี้ จํากัด/ราคาที่จาง เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 มิ.ย. 2561

(พค.๐๔๐๑) จํานวน ๑,๐๐๐ เลม 285,000 บาท 285,000 บาท วงเงินงบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สัญญาจาง)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



เลขที่/วันที่ของสัญญา

8 ซื้อกระดาษถายเอกสาร เอ 4 น้ําหนัก 720,000           710,480         e-market 1.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน ซ.7/2561

80 แกรม จํานวน 8,000 รีม บางปะอิน จํากัด/เสนอราคา ซินเนอรจี จํากัด /ราคาที่ซื้อ เสนอราคาเหมาะสมภายใน 11 มิ.ย. 2561

687,600 บาท  659,120 บาท วงเงินงบประมาณ

2.บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร จํากัด

/เสนอราคา 683,920 บาท

3.บริษัท เอส.เอส.ฟอรจูนเทรด

จํากัด/เสนอราคา

787,520 บาท

4.บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล

ซินเนอรจี จํากัด /ราคาที่ซื้อ

 659,120 บาท

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สัญญาซื้อขาย)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

วันที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง
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