
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 1,074,660.00     1,074,660.00     e-bidding มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ.จ 32/2562 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน 2 เม.ย. 62

937,320.00                              830,520.00                         วงเงินงบประมาณ

2. บริษัท คอมพรินท์ซัพพลาย จ ากัด

990,000.00                              

830,520.00                              

4. บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากัด

998,000.00                              

2 43,000.00          43,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันเนล บริษัท โปรเฟสช่ันเนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 65/2562 

ไฮเทค ซัพพลาย จ ากัด ไฮเทค ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 เม.ย. 62

43,000.00                                43,000.00                           วงเงินงบประมาณ

3 490,000.00        485,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไอ.คอม จ ากัด บริษัท เอ็นไอ.คอม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ.จ 33/2562 

485,000.00                              485,000.00                         เสนอราคาเหมาะสมภายใน 5 เม.ย. 62
วงเงินงบประมาณ

4 33,000.00          33,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์มาลา ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพงษ์มาลา ทราเวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 66/2562 
33,000.00                                33,000.00                           เสนอราคาเหมาะสมภายใน 10 เม.ย. 62

วงเงินงบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน
 ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง 
ระหว่างวันท่ี
๒๔ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)

 1. บริษัท เจนเนอรัลคอมพิวเตอร์ จ ากัด  บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตร้ี 
จ ากัด

จ้างเอกชนด าเนินการสร้างความ
น่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ
ต่อเน่ือง จ านวน 2,000 กล่อง

จ้างพิมพ์และจัดหาวัสดุส านักงาน
ส าหรับจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ

 3. บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตร้ี 
จ ากัด

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

5 เฉพาะเจาะจง  ร้านดี ก็อปป้ี แอนด์แสตมป์  ร้านดี ก็อปป้ี แอนด์แสตมป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 67/2562 

                                15,428.00                            15,428.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 19 เม.ย. 62

วงเงินงบประมาณ

6 3,100.00            3,058.00            เฉพาะเจาะจง นายศักย์อณัชพ์  วิเชียรทอง นายศักย์อณัชพ์  วิเชียรทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 68/2562 

3,058.00                                  3,058.00                             เสนอราคาเหมาะสมภายใน 23 เม.ย. 62

วงเงินงบประมาณ

7 2,500.00            2,255.03            เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 69/2562 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน 26 เม.ย. 62

2,255.03 2,255.03 วงเงินงบประมาณ

8 6,000.00            6,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 
2555

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 70/2562 
6,000.00 6,000.00 เสนอราคาเหมาะสมภายใน 29 เม.ย. 62

วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศจ านวน 3 เคร่ือง

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

จ้างท าเอกสารเพ่ือใช้ในการจัดโครงการ
สัมมนา ปลูกไม้ยืนต้น เพ่ิมมูลค่า
หลักประกันทางธุรกิจ จังหวัดราชบุรี

          15,500.00           15,428.00

จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ ผ้าสเกิร์ต และผ้า
คลุมเก้าอ้ี จ านวน 127 ผืน

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ ย่ีห้อ
โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-1148 
นนทบุรี

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด


