สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่
1

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ยี่ห้อฮอนด้า

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง
2,400.00

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซายางยนต์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

ร้านซายางยนต์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.14/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

25 ก.พ. 62

หมายเลขทะเบียน กม-2601 นบ

/เสนอราคา

/ราคาทีซ่ ื้อ

ขนาด 12 โวลต์ จานวน 1 ลูก

2,200.00 บาท

2,200.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่
1

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง
22,400.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

22,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด พงษ์มาลา

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พงษ์มาลา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.44/2562
4 ก.พ. 62

สาหรับเดินทางไปปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ณ

ทราเวล/เสนอราคา

ทราเวล/ราคาทีจ่ ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

22,400.00 บาท

22,400.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

กาญจนบุรี และราชบุรี ระหว่างวันที่
๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
2

3

จ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ราชการ

42,000.00

บริษทั โตโยต้านนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.45/2562

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด/

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

5 ก.พ. 62

ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด/

นจ-8271 นบ

เสนอราคา 41,568.97 บาท ราคาทีจ่ ้าง 41,568.97 บาท

จ้างทาสาเนาเอกสารและประกาศนียบัตร

8,500.00

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นายทะเบียน
จ้างทาเอกสารเพือ่ ใช้ในการจัดโครงการ
สัมมนา ปลูก ไม้ยืนต้น เพิม่ มูลลค่า
หลักประกันทางธุรกิจ

12,500.00

วงเงินงบประมาณ

8,431.68 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เพือ่ น โอ.เอ. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เพือ่ น โอ.เอ. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.46/2562

2001/ราคาทีจ่ ้าง
8,431.68 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

6 ก.พ. 62

ร้านดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.47/2562

/เสนอราคา 12,063.60 บาท /ราคาทีจ่ ้าง 12,063.60 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

8 ก.พ. 62

2001/เสนอราคา
8,431.68 บาท

ระดับเข้มข้น รุ่นที่ 2/2562
4

41,568.97 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี

12,063.60 เฉพาะเจาะจง ร้านดี ก๊อปปี้ แอนด์แสตมป์

วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

5

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จานวน ๑ เครื่อง

6

จ้างทาตรายาง จานวน 11 อัน

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง
3,500.00

900.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
หรือจ้าง

3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด กฤตเมธแอร์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.48/2562
13 ก.พ. 62

2555/เสนอราคา

2555/ราคาทีจ่ ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3,500.00 บาท

3,500.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร
/เสนอราคา 850.00 บาท

ร้านธรรมธร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.49/2562

/ราคาทีจ่ ้าง 850.00 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

14 ก.พ. 62

วงเงินงบประมาณ
7

จ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ราชการ

4,300.00

ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพือ่ ลงพืน้ ที่
ตรวจสอบนิติบคุ คลไทยทีม่ ีคนต่างด้าว
ถือหุน้ ไม่ถึงร้อยละ 50 (นอมิน)ี ณ
จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 20 - 22
กุมภาพันธ์ 2562

บริษทั โตโยต้านนทบุรี

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
/เสนอราคา 4,259.14 บาท /ราคาทีจ่ ้าง 4,259.14 บาท

นจ-1584 นบ
8

4,259.14 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี

15,000.00

8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย เส็นจิต

นายสมหมาย เส็นจิต

/เสนอราคา 8,700.00 บาท /ราคาทีจ่ ้าง 8,700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.50/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

15 ก.พ. 62

วงเงินงบประมาณ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.51/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

18 ก.พ. 62

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่
9

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง
จ้างซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียมของส่วน

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง
10,500.00

จดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น ๔

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

10,486.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
หรือจ้าง
ร้านสยามพัฒนกิจ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.52/2562

/เสนอราคา 10,486.00 บาท /ราคาทีจ่ ้าง 10,486.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

18 ก.พ. 62

วงเงินงบประมาณ
10 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน

17,500.00

17,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด พงษ์มาลา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด พงษ์มาลา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.53/2562
25 ก.พ. 62

สาหรับเดินทางไปปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ณ

ทราเวล/เสนอราคา

ทราเวล/ราคาทีจ่ ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม

17,500.00 บาท

17,500.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

นครปฐม และสมุทรสาคร ระหว่างวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
และระหว่างวันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒
11 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จานวน ๑ เครื่อง

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด กฤตเมธแอร์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด กฤตเมธแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.54/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

27 ก.พ. 62

2555/เสนอราคา
6,000.00 บาท

2555/ราคาทีจ่ ้าง
6,000.00 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เลขที/่ วันทีข่ องสัญญา
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

1

จ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาด

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

15,653,700

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

15,653,200 e-bidding 1.บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชัน่ แอนด์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เรด ดอท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.23/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

6 ก.พ. 62

และรูปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์

ดีไซน์ จากัด/เสนอราคา

โมเดลลิง่ เอเยนซี่/ราคาทีจ่ ้าง

OTOP Select เชิงสร้างสรรค์

11,811,000 บาท

๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

2.บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส
แมเนจเม้นท์ จากัด/เสนอราคา
15,400,000 บาท
3.บริษัท เซ็นทรัม จากัด/เสนอราคา
13,800,000 บาท
4.บริษัท เจ-บิค๊ ส์ เทรดดิง้ จากัด
/เสนอราคา 12,666,000 บาท
5.บริษัท วอร์กา คอมเมอร์เชีย่ ล
จากัด/เสนอราคา
14,680,000 บาท
6.บริษัท พีโอ ออร์แกไนซ์ จากัด
/เสนอราคา 15,653,000 บาท
7.บริษัท เอ็กซ์พิเรียนซ์ อีเวนท์ จากัด
/เสนอราคา 14,700,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เลขที/่ วันทีข่ องสัญญา
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

8. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ฉลามสหทรัพย์
/เสนอราคา 13,580,000 บาท
9.ห้างหุน้ ส่วนจากัดเรด ดอท
โมเดลลิง่ เอเยนซี่/เสนอราคา
12,900,000 บาท
10.มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอราคา
13,931,348 บาท
2

จ้างเหมาดาเนินการบริหารจัดการ

800,000

799,363.57 e-bidding 1.บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จากัด บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ระบบการเรียนการสอนผ่านสือ่

/เสนอราคา 628,890 บาท

ออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาผูป้ ระกอบ

2.บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชนั่ จากัด

ธุรกิจผ่านสือ่ ออนไลน์ (e-Learning)

/เสนอราคา 695,000 บาท

ปีงบประมาณ 2562

3.บริษัท ทรัพย์ นารา โซลูชนั่ ส์ จากัด
/เสนอราคา 619,000 บาท

/ราคาทีจ่ ้าง 628,890 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

จ.24/2562
18 ก.พ. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สัญญาจ้าง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เลขที/่ วันทีข่ องสัญญา
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

3

จ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาด

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

14,200,000

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

14,152,317 e-bidding 1.บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชัน่ แอนด์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชัน่ แอนด์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จ.25/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

18 ก.พ. 62

ออนไลน์และพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย

ดีไซน์ จากัด/เสนอราคา

ดีไซน์ จากัด /ราคาทีจ่ ้าง

เข้าสูช่ ่องทางการตลาดออนไลน์

11,998,500 บาท

๑๑,๙๙๘,๕๐๐ บาท

ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน

2.บริษัท คิว เอ็กซ์เพรส

Offline 2 Online (B2C)

(ประเทศไทย) จากัด/เสนอราคา
13,740,000 บาท
3.บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์
ดีไซน์ จากัด/เสนอราคา
12,684,148.08 บาท
4.บริษัท วี อาร์ เฟรนด์ จากัด
/เสนอราคา 12,400,000 บาท
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
/เสนอราคา 13,161,655 บาท
6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
/เสนอราคา 13,900,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สัญญาซือ้ ขาย)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เลขที/่ วันทีข่ องสัญญา
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

4

ซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 น้าหนัก
80 แกรม จานวน 7,650 รีม

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

795,600

ราคากลาง

795,600

วิธีซอื้ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ ดิจิตอล

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.6/2562

/เสนอราคา 687,582 บาท

ซินเนอร์จี จากัด/ราคาทีจ่ ้าง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

7 ก.พ. 62

2. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

๖๓๐,๒๘๓.๕๐ บาท

e-market 1.บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จากัด

กระดาษบางปะอิน จากัด/เสนอราคา
736,695 บาท
3.บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิง้
จากัด/เสนอราคา 650,250 บาท
4.บริษัท ไทยไฮด้า จากัด/เสนอราคา
748,552.50 บาท
5.บริษัท อ้อย เค เช จากัด/เสนอราคา
791,100 บาท
6.บริษัท ดับ๊ เบิล้ เอ ดิจิตอล
ซินเนอร์จี จากัด/เสนอราคา
630,283.50 บาท
7.บริษัท กาฬสินธุ์ เปเปอร์ แอนด์
สเตชัน่ เนอรี่ จากัด/เสนอราคา
800,000 บาท

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สัญญาซือ้ ขาย)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เลขที/่ วันทีข่ องสัญญา
ลาดับที่

5

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

ซือ้ ตามโครงการพัฒนาระบบ
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล

วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง

13,749,500

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

13,666,500 e-bidding 1.บริษัทไดเมนชัน่ ดาต้า
(ประเทศไทย) จากัด/เสนอราคา
13,680,000 บาท
2.บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จากัด
/เสนอราคา 13,266,930 บาท
3. บริษัท ดาต้าโกลบ จากัด
/เสนอราคา 13,710,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ.7/2562

/ราคาทีจ่ ้าง ๑๓,๒๖๖,๙๓๐ บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

11 ก.พ. 62

วงเงินงบประมาณ

