
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 4,000,000.00   3,999,553.33   e-bidding สญ.จ. 37/2563

๗ พ.ค. ๖๓

2,777,900.00                          2,777,900.00                        

2. บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี จ ำกัด

3,850,000.00                          

3. บริษัท จอยฟูลเนส จ ำกัด

3,907,500.00                          

4. บริษัท แรบบิทแอนด์จอห์น จ ำกัด

3,114,770.00                          

3,814,550.00                          

3,865,500.00                          

3,389,000.00                          

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.เอส.2540

 กรุ๊ป

บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

1.  บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้างกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด
ในรูปแบบ Omni-Channel 
(ออนไลน์และออฟไลน์) ภายใต้
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่
ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online 
(B2C)

 5. บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับ
ลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)

 6. บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน 
แอนด์ อิเล็คทริค จ ำกัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

2 27,900.00        23,789.99        เฉพำะเจำะจง บริษัท ริชท็อปอัพ จ ากัด บริษัท ริชท็อปอัพ จ ำกัด ซ. 12/2563

                              23,112.00                              23,112.00 ๘ พ.ค. ๖๓

3 3,454,000.00   3,430,433.31   e-bidding 1. บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ำกัด บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ำกัด สญ.จ. 38/2563

                          2,985,000.00                         2,985,000.00 ๑๓ พ.ค. ๖๓

2,905,000.00                          

3. บริษัท เวิร์ค อิท จ ำกัด

3,200,000.00                          

3,340,000.00                          

5. บริษัท สำนฟ้ำ จ ำกัด

3,399,390.00                          

                          3,100,000.00

7. บริษัท เอ พลัส แอ๊คติเวช่ัน จ ำกัด

                          3,252,800.00

ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ ำนวน ๑ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

 2. บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิช่ัน เซอร์วิส 
จ ำกัด

 4. บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน 
จ ำกัด

6. บริษัท 124 คอมมิวนิเคช่ันส คอน

ซัลต้ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกิจกรรมเช่ือมโยงกำรค้ำขยำย
ช่องทำงกำรตลำดระดับภำคหรือ
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำน



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 8. บริษัท วินเทคซำวด์ จ ำกัด

                          2,965,000.00

                          2,958,990.00

 10. บริษัท ฮับทีวี จ ำกัด

3,404,000.00                          

4 475,000.00      474,545.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บำรำมีซ่ี จ ำกัด บริษัท บำรำมีซ่ี จ ำกัด สญ.จ. 39/2563

                            474,545.00                           474,545.00 ๑๓ พ.ค. ๖๓

5 19,500.00        19,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด ซ. 13/2563

                              19,474.00                              19,474.00 ๑๓ พ.ค. ๖๓

6 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ. 55/2563

                              80,000.00                              80,000.00 ๑๕ พ.ค. ๖๓

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 
15 เคร่ือง

ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
(เคร่ืองขยำยเสียงและไมโครโฟน) 
จ ำนวน 2 รำยกำร

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

9. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.พี.เอส.2540
 กรุ๊ป

จ้ำงกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
กำรตลำดธุรกิจบริกำรสุขภำพ (DNA 
Smart Business Care) โครงกำร
ยกระดับศักยภำพธุรกิจบริกำรท่ีมี
มูลค่ำสูง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

7 2,000,000.00   1,993,688.33   e-bidding 1. บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี จ ำกัด บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี จ ำกัด สญ.จ. 40/2563

1,470,000.00                          1,470,000.00                        ๑๘ พ.ค. ๖๓

2. บริษัท จอยฟูลเนส จ ำกัด

1,950,000.00                          

3. บริษัท ตลำด ดอท คอม กรุ๊ป จ ำกัด

1,450,000.00                          

                          1,690,600.00

1,498,100.00                          

8 2,000,000.00   1,987,916.67   e-bidding สญ.จ. 41/2563

๑๙ พ.ค. ๖๓

1,952,000.00                          1,952,000.00                        

2. บริษัท ดำต้ำโกลบ จ ำกัด

1,979,000.00                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกำรจัดงำนมหกรรมลดรำคำ
สินค้ำออนไลน์ Thailand Online 

Mega Sale 2020 ภำยใต้โครงกำร
เพ่ิมโอกำสกำรค้ำด้วยพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

 4. บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)

5.  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.พี.เอส.2540
 กรุ๊ป

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรกำรประกอบธุรกิจของ
คนต่ำงด้ำวผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ำกัด

บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 450,000.00      447,000.00      เฉพำะเจำะจง สญ.จ. 42/2563

๑๙ พ.ค. ๖๓

447,000.00                            447,000.00                          

10 9,500.00          9,223.40          เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ำกัด บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ำกัด จ. 56/2563

9,223.40                                9,223.40                               ๒๐ พ.ค. ๖๓

11 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 14 อัน 2,300.00          1,510.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมธร ร้ำนธรรมธร จ. 57/2563

1,510.00                                1,510.00                               ๒๐ พ.ค. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกิจกรรมเพ่ิมมูลค่ำกำรตลำด
ออนไลน์ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ 
(Digital Village by DBD) ภำยใต้
โครงกำรเพ่ิมโอกำสกำรค้ำด้วย
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce For All) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓

บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ ดีไซน์
 จ ำกัด

บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ำกัด

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร 
ย่ีห้อฟอร์ด หมำยเลขทะเบียน 
กย-3267 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

12 200,000.00      147,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท สินทวีกำรพิมพ์ จ ำกัด บริษัท สินทวีกำรพิมพ์ จ ำกัด สญ.จ. 43/2563

147,000.00                            147,000.00                          ๒๕ พ.ค. ๖๓

13 25,000.00        24,299.17        เฉพำะเจำะจง จ. 58/2563

๒๖ พ.ค. ๖๓

24,299.17                              24,299.17                             

14 53,500.00        53,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ภิญเทล จ ำกัด บริษัท ภิญเทล จ ำกัด ซ. 14/2563

53,500.00                              53,500.00                             ๒๙ พ.ค. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงพิมพ์ใบส ำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 
(พค.๐๔๐๑) จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร
จ ำนวน 4 คัน ย่ีห้อโตโยต้ำ ทะเบียน 
นง-7230 นนทบุรี, นจ-1148 
นนทบุรี, นจ-1150 นนทบุรี และ
นจ-1152 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ้ือชุดประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Video Conference) จ ำนวน 1 ชุด

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

15 4,500,000.00   4,484,667.00   e-bidding 1.  บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท เรด ดอท จ ำกัด สญ.จ. 44/2563

4,222,000 3,790,000.00                        ๒๙ พ.ค. ๖๓

2. บริษัท ไบแทค จ ำกัด

4,200,000.00                          

3. บริษัท ครีเอทีฟ พลำซ่ำ จ ำกัด

3,887,000.00                          

4. บริษัท ไตตัสแอสโซซิเอท จ ำกัด

4,249,000.00                          

                          3,948,300.00

 6. บริษัท เรด ดอท จ ำกัด

3,790,000.00                          

จ้ำงกิจกรรมพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรร้ำนค้ำ ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีและฐำนข้อมูลเพ่ือบริหำร
ร้ำนค้ำปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย

5. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.พี.เอส.2540
 กรุ๊ป

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ


