
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 21,900.00        21,900.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.59/2563

                              21,900.00                              21,900.00 ๒ มิ.ย. ๖๓

2 จ้างท าตรายาง จ านวน 82 อัน 18,700.00        17,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร ร้านธรรมธร จ.60/2563

                              17,200.00                              17,200.00 ๒ มิ.ย. ๖๓

3 18,000.00        16,050.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด จ.61/2563

16,050.00                              16,050.00                             ๕ มิ.ย. ๖๓

4 24,099.00        24,075.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ไทย เซอร์วิส จ ากัด ซ.15/2563

23,005.00                              ๑๕ มิ.ย. ๖๓

23,005.00                             

5 8,432,600.00   8,393,080.00   e-bidding 1. บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด สญ.จ. 45/2563

8,088,000.00                          8,088,000.00                        ๑๕ มิ.ย. ๖๓

8,290,000.00                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
5 เคร่ือง

จ้างออกแบบ ผลิตและติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง  (Billboard)
 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการรณรงค์
ปลูกไม้ยืนต้น

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โทรศัพท์
ต้ังโต๊ะ) จ านวน 50 เคร่ือง

บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ไทย เซอร์วิส 
จ ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 2. บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน 
จ ากัด

จ้างกิจกรรมน าเสนอธุรกิจแฟรนไชส์
ในงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้า
ในประเทศ โครงการสร้างมูลค่า
เศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

3. บริษัท คอคนครีเอท จ ากัด

7,984,560.00                          

4. บริษัท เฟมัส อินฟินิต้ี จ ากัด

7,500,000.00                          

5. บริษัท จันทร์ 29 จ ากัด

7,929,000.00                          

6. บริษัท โปรดักส์ (กรุงเทพฯ) จ ากัด

8,313,900.00                          

7.  บริษัท บ๊ิก ครีเอทีฟ จ ากัด

7,820,000.00                          

6 400,000.00      331,700.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ. 46/2563

๑๖ มิ.ย. ๖๓

331,700.00                            331,700.00                          

7 23,050.00        22,975.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไต้ตง ทานสัมฤทธ์ิ ร้านไต้ตง ทานสัมฤทธ์ิ ซ.16/2563

22,975.00                              22,975.00                             ๒๒ มิ.ย. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

จ้างจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี ๒๕๖๓

บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือวัสดุส าหรับใส่หนังสือรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชี จ านวน 
๓ รายการ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

8 จ้างท าฉากก้ันอะคริลิค 262,200.00      262,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีค ควอลิต้ี โปรดักท์ จ ากัด บริษัท พีค ควอลิต้ี โปรดักท์ จ ากัด สญ.จ. 47/2563

262,150.00                            262,150.00                          ๒๒ มิ.ย. ๖๓

9 10,500.00        10,500.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.62/2563

10,500.00                              10,500.00                             ๒๓ มิ.ย. ๖๓

10 15,000.00        11,444.40        เฉพาะเจาะจง ร้านดี ก๊อปป้ี แอนด์แสตมป์ ร้านดี ก๊อปป้ี แอนด์แสตมป์ จ.63/2563

11,444.40                              11,444.40                             ๒๕ มิ.ย. ๖๓

11 2,500.00          2,407.50          เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.17/2563

1,750.00                                1,750.00                               ๒๕ มิ.ย. ๖๓

12 1,397,718.43   1,391,634.64   เฉพาะเจาะจง สญ.ซ. 5/2563

๒๕ มิ.ย. ๖๓

998,012.69                            998,012.69                          

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
45 รายการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

 บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
3 เคร่ือง

จ้างจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุมช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอคณะกรรมาธิการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือชุดกุญแจบานสวิงประตูอลูมิเนียม
เขต 3 จ านวน 5 ชุด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

13 34,000.00        33,444.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือน โอ.เอ. 2001 ร้านเพ่ือน โอ.เอ. 2001 จ.64/2563

                              33,444.00                              33,444.00 ๒๖ มิ.ย. ๖๓

14 40,000.00        39,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ือโฆษณา จ ากัด บริษัท ส่ือโฆษณา จ ากัด จ.65/2563

39,500.00                              39,500.00                             ๒๖ มิ.ย. ๖๓

15 ซ้ือล้อรถเข็น จ านวน 4 ล้อ 1,200.00          1,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.18/2563

1,200.00                                1,200.00                               ๒๖ มิ.ย. ๖๓

16 298,151.15      296,853.42      เฉพาะเจาะจง สญ.ซ. 6/2563

๒๙ มิ.ย. ๖๓

                            229,786.78                           229,786.78

17 3,300.00          3,262.43          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค ซี มอเตอร์ จ ากัด บริษัท เอ็น เค ซี มอเตอร์ จ ากัด จ.66/2563

3,262.43                                3,262.43                               ๓๐ มิ.ย. ๖๓

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
14 รายการ

 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)

 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างท าส าเนาเอกสารและ
ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนายทะเบียน
ระดับต้น รุ่นท่ี ๒/๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างโฆษณาประกาศส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร เร่ือง จะขีดช่ือห้าง
หุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน บธ-
2567 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

18 304,130.42      302,806.64      เฉพาะเจาะจง  บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด  บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด สญ.ซ. 7/2563

                            271,330.60                           271,330.60 ๓๐ มิ.ย. ๖๓

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
5 รายการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ


