สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่
1

2

3

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงำน 28 รำยกำร

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก และ
ยำงรถยนต์ 4 เส้น รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ำ
หมำยเลขทะเบียน นจ-1148 นบ
ซื้อดวงโคมไฟสำดแสง Flood Light
(Spotlight) 100 วัตต์ จำนวน 2 ชุด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
194,500.00

16,100.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ร้ำนเจริญพำณิชย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.11/2562

/เสนอรำคำ

/รำคำที่ซื้อ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

2 ม.ค. 62

194,298.00 บำท

194,298.00 บำท

วงเงินงบประมำณ

ซำยำงยนต์/รำคำที่ซื้อ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.12/2562

16,100.00 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18 ม.ค. 62

194,298.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพำณิชย์

16,100.00 เฉพำะเจำะจง ซำยำงยนต์/เสนอรำคำ
16,100.00 บำท

4,200.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพำณิชย์
ร้ำนเจริญพำณิชย์
/เสนอรำคำ 4,200.00 /รำคำที่ซื้อ 4,200.00
บำท
บำท

ซ.13/2562
22 ม.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศเอกชน
สำหรับเดินทำงไปปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ณ สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองคำย
อุดรธำนี และสกลนคร ระหว่ำงวันที่
๑๖-๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒
2 จ้ำงซ่อมตู้เซฟ จำนวน 1 ตู้

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
33,000.00

4,280.00

3 จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 2
เครื่อง

5,000.00

4 จ้ำงซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร
ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน
นจ-1149 นบ

2,300.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

33,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พงษ์มำลำ
ทรำเวล/เสนอรำคำ
33,000.00 บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.34/2562
4 ม.ค. 62

บริษัท บำงกอกเซฟตี้โซลูชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
จำกัด/รำคำที่จ้ำง 4,280.00 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
บำท
วงเงินงบประมำณ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ไอที เซอร์วิส/เสนอราคา
ไอที เซอร์วิส/ราคาที่จ้าง
3,852.00 บำท
3,852.00 บำท
วงเงินงบประมำณ
2,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี
บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
/เสนอรำคำ 2,255.03 บำท /รำคำที่จ้ำง 2,255.03 บำท
วงเงินงบประมำณ

จ.35/2562
7 ม.ค. 62

4,280.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอกเซฟตี้โซลูชั่น
จำกัด/เสนอรำคำ 4,280.00
บำท
3,852.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พงษ์มำลำ
ทรำเวล/รำคำที่จ้ำง
33,000.00 บำท
บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญา

จ.36/2562
9 ม.ค. 62
จ.37/2562
10 ม.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

5 จ้ำงซ่อมท่อน้ำทิ้งอ่ำงล้ำงมือห้องน้ำชำย

ราคากลาง

40,660.00

40,660.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นทีอำร์ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นทีอำร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ชั้น ๑๑ โซนกลำง และฝ้ำทีบำร์ห้องน้ำ
ชำยชั้น ๑๐ โซนกลำง จำนวน ๑ งำน
6 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 10 อัน

7 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศเพื่อ
ลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มี
คนต่ำงด้ำวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50
(นอมินี) ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
(เกำะสมุย) ระหว่ำงวันที่ 21 - 25
มกรำคม 2562
8 จ้ำงพิมพ์วุฒบิ ัตรและปกวุฒบิ ัตรสำหรับ
กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบริกำรสุขภำพ
สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ รุ่นที่ ๒

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เอ็นจิเนียริ่ง/เสนอรำคำ
740.00

15,000.00

40,660.00 บำท
740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์
/เสนอรำคำ 740.00 บำท
14,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย
ลักเซอรี่ ทรานสปอร์
/เสนอรำคำ 14,500 บำท

10,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

เอ็นจิเนียริ่ง/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

40,660.00 บำท
ร้ำนดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์
/รำคำที่จ้ำง 740.00 บำท

วงเงินงบประมำณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สมุย
ลักเซอรี่ ทรานสปอร์
/รำคำที่จ้ำง 14,500 บำท

9,844.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แฮปปี้รูทีน จำกัด
บริษัท แฮปปี้รูทีน จำกัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
/เสนอรำคำ 9,844.00 บำท /รำคำที่จ้ำง 9,844.00 บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

จ.38/2562
14 ม.ค. 62
จ.39/2562
14 ม.ค. 62
จ.40/2562
18 ม.ค. 62

จ.41/2562
18 ม.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

9 จ้ำงซ่อมแซมบำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

18,000.00

17,847.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี

ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน
นจ-9346 นบ
10 จ้ำงทำสำเนำเอกสำรประกอบกำร
อบรมโครงกำรบ่มเพำะต้นกล้ำ
สำนักงำนบัญชีคุณภำพ ประจำปี
งบประมำณ 2562 ณ จังหวัด
เชียงใหม่

10,200.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.42/2562

ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด/
ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด/
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
เสนอรำคำ 17,847.60 บำท เสนอรำคำ 17,847.60 บำท
วงเงินงบประมำณ

21 ม.ค. 62

10,110.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญา

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.43/2562

ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด/
ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด/
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
เสนอรำคำ 10,110.00 บำท เสนอรำคำ 10,110.00 บำท
วงเงินงบประมำณ

31 ม.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

1

2

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

จ้ำงกิจกรรมสร้ำงพี่เลี้ยงนักธุรกิจ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

490,000

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
วิธีซอื้ หรือจ้าง
เสนอ

488,800 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เดอะวันแค้มป์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

บริษัท เดอะวันแค้มป์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.19/2562

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

4 ม.ค. 62

รุ่นใหม่ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

มำร์เก็ตติ้ง จำกัด/เสนอรำคำ

มำร์เก็ตติ้ง จำกัด/รำคำที่จ้ำง

ธุรกิจบริกำรที่มีมูลค่ำสูง

488,800 บำท

488,800 บำท

จ้ำงพิมพ์กระดำษโลโก้กรมพัฒนำ

2,260,000

2,259,600 e-bidding 1.บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.20/2562

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

14 ม.ค. 62

/เสนอรำคำ 1,639,000 บำท

/รำคำที่จ้ำง 1,639,000

6,000,000 แผ่น

2.บริษัท รอยัล เปเปอร์

บำท

1,650,000 บำท
3.บริษัท ประชุมช่ำง จำกัด
/เสนอรำคำ 1,657,200 บำท
4.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์
กำรพิมพ์/เสนอรำคำ
1,680,000 บำท
5.บริษัท วิสม่ำ เอเชีย จำกัด
/เสนอรำคำ 1,778,340 บำท

วงเงินงบประมำณ

บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด

ธุรกิจกำรค้ำ จำนวน

ฟอร์ม จำกัด/เสนอรำคำ

เลขที่/วันที่ของสัญญา

วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
วิธีซอื้ หรือจ้าง
เสนอ
6.บริษัท สินทวีกำรพิมพ์ จำกัด
/เสนอรำคำ 1,836,120 บำท
7.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อรุณกำร
พิมพ์/เสนอรำคำ 1,860,000
บำท
8.บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์
จำกัด/เสนอรำคำ 1,911,600
บำท
9.โปรแอ็ด กรุ๊ป/เสนอรำคำ
1,950,000 บำท
10.บริษัท เจเนอรัล คอม
พิวเตอร์ จำกัด/เสนอรำคำ
1,990,200 บำท
11.บริษัท เอ็ม.ซี.ดี. กำรพิมพ์
(ประเทศไทย) จำกัด/เสนอรำคำ
1,995,220.28 บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เลขที่/วันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
วิธีซอื้ หรือจ้าง
เสนอ
12.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อธิษฐ์
2009 /เสนอรำคำ
2,000,000 บำท
13.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
รุ่งสิริบุญลักษณ์/เสนอรำคำ
2,030,000 บำท
14.บริษัท มำสเตอร์ ฟอร์ม
อินดัสตรี้ จำกัด/เสนอรำคำ
2,076,000 บำท
15.บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลำย
จำกัด/เสนอรำคำ 2,118,600
บำท
16.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เจตนำ
รมณ์ภัณฑ์/เสนอรำคำ
2,160,000 บำท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เลขที่/วันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

3

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

จ้ำงเอกชนดำเนินกิจกรรมพัฒนำ

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

500,000

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
วิธีซอื้ หรือจ้าง
เสนอ

495,000.00 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เลขที่/วันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.21/2562

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

28 ม.ค. 62

ศักยภำพกำรตลำดผลิตภัณฑ์

แอนด์ ดีไซน์ จำกัด/เสนอรำคำ

แอนด์ ดีไซน์ จำกัด/รำคำที่จ้ำง

ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่ำนไม้-

495,000 บำท

495,000 บำท

วงเงินงบประมำณ

ผลไม้
4

จ้ำงเอกชนดำเนินกำรโครงกำร

1,611,200.00

1,600,007.97 e-bidding 1.บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์ บริษัท อัลฟ่ำ อินเตอร์ซิสเต็มส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.22/2562
30 ม.ค. 62

แปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็น

จำกัด/เสนอรำคำ

จำกัด/รำคำที่จ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1,079,630 บำท

1,079,630 บำท

วงเงินงบประมำณ

2.บริษัทแอล พี ลำยคำ จำกัด
/เสนอรำคำ 1,450,000 บำท
3.บริษัท อำร์เอสเค แมเนจ
เม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
/เสนอรำคำ 1,580,000 บำท

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สัญญาจ้างที่ปรึกษา)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

5

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ
ซือ้ หรือจ้าง

1.บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จป.5/2562

สนเทศและกำรสื่อสำรกรมพัฒนำ

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

16 ม.ค. 62

ธุรกิจกำรค้ำ ปีงบประมำณ

/เสนอรำคำ 1,105,000 บำท

/รำคำที่จ้ำง 1,105,000

2562

2.บริษัท ที-เน็ต จำกัด

บำท

1,108,000

ราคากลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

จ้ำงที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำร

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
วิธีซอื้ หรือจ้าง
เสนอ

1,108,000

คัดเลือก

วงเงินงบประมำณ

/เสนอรำคำ 1,107,065 บำท
6

จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรศึกษำธุรกิจ

2,902,000

2,902,000

คัดเลือก

1.มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำร

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จป.6/2562

บัญชีท้ำย พ.ร.บ. กำรประกอบ

พัฒนำประเทศ/เสนอรำคำ

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำ

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

30 ม.ค. 62

ธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542

2,902,000 บำท

ลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เพื่อกำหนดประเภทธุรกิจที่

2.จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดย /รำคำที่จ้ำง 2,900,000 บำท

กฎหมำยกำกับให้ทันสมัยและ

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำ

เหมำะสมกับสภำวกำรณ์กำรค้ำ

ลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรลงทุนของประเทศ

/เสนอรำคำ 2,900,000 บำท

วงเงินงบประมำณ

