
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 700,000.00           698,000.00        คัดเลือก สญ.จ 39/2562
๔ มิ.ย. ๖๒

695,000.00                             695,000.00                           

2 300,000.00           299,853.11        เฉพาะเจาะจง บริษัท วิมลโนช จ ากัด บริษัท วิมลโนช จ ากัด สญ.จ 40/2562
299,853.11                             299,853.11                           ๕ มิ.ย. ๖๒

3 55,000.00             51,360.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท เวอร์ทเว แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด  บริษัท เวอร์ทเว แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด จ. 78/2562
51,360.00                               51,360.00                             ๖ มิ.ย. ๖๒

4 400,000.00           395,900.00        เฉพาะเจาะจง สญ.จ 41/2562

๗ มิ.ย. ๖๒
                             395,900.00                            395,900.00 

5 22,300.00             22,300.00          เฉพาะเจาะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ. 79/2562
                               22,300.00                              22,300.00 ๗ มิ.ย. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๕ 
เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แสดง
สัญลักษณ์โครงการ พาณิชย์รวมใจ 
พัฒนาโชวห่วยไทยให้เข้มแข็ง

จ้างจัดท าหนังสือรายงานประจ าปีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

จ้างการจัดนิทรรศการ การแสดง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน 
"OTOP Midyear ๒๐๑๙" ภายใต้
โครงการเพ่ิมมูลค่าและสร้างโอกาสทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ำกัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

จ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า 

OTOP และสินค้าชุมชน เพ่ือยกระดับ

การตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน โครงการ

เพ่ิมมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ OTOP Select ปีงบประมาณ

 2562

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

6 72,000.00             72,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด จ. 80/2562
72,000.00                               72,000.00                             ๗ มิ.ย. ๖๒

7 7,500.00               7,490.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัญวิลล์ จ ากัด บริษัท ธัญวิลล์ จ ากัด จ. 81/2562

7,490.00                                 7,490.00                               ๗ มิ.ย. ๖๒

8 39,000.00             38,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ือโฆษณา จ ากัด บริษัท ส่ือโฆษณา จ ากัด จ. 82/2562
38,300.00                               38,300.00                             ๑๗ มิ.ย. ๖๒

9 11,000.00             10,068.70          เฉพาะเจาะจง บริษัท มหานครออโตโมบิล จ ากัด บริษัท มหานครออโตโมบิล จ ากัด จ. 83/2562

10,068.70                               10,068.70                             ๑๗ มิ.ย. ๖๒

10 400,000.00           399,966.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นส์ ว็อท จ ากัด บริษัท เด็นส์ ว็อท จ ากัด สญ.จ 42/2562
399,966.00                             390,000.00                           ๑๗ มิ.ย. ๖๒

11 285,000.00           285,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด สญ.จ 43/2562

285,000.00                             285,000.00                           ๑๘ มิ.ย. ๖๒

จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศของส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 จ านวน 7 
เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างพิมพ์แบบบริการข้อมูลธุรกิจ (บธ.1) 
จ านวน 1,500,000 แผ่น

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ ย่ีห้อ
ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย -3267 
นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมประตูกระจกบานเล่ือนของ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๖

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้ำงกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ให้เอสเอ็มอี
เข้ำถึงช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ 
โครงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชน Offline 2 
Online (B2C)

จ้างโฆษณาประกาศส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เร่ือง จะ
ขีดช่ือห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

12 11,500,050.00      11,500,033.33   e-bidding สญ.ซ 9/2562

๑๘ มิ.ย. ๖๒
                        11,350,000.00                       11,350,000.00 
 บริษัท ดาต้าโกลบ จ ากัด
                        11,419,000.00 

                        11,432,000.00 

13 3,000.00               2,718.34            เฉพาะเจาะจง จ. 84/2562

๒๐ มิ.ย. ๖๒

2,718.34                                 2,718.34                               

14 12,000.00             8,500.00            เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟู่ ซวงหลง ทัวร์ จ ากัด  บริษัท ฟู่ ซวงหลง ทัวร์ จ ากัด จ. 85/2562
                                 8,500.00                                8,500.00 ๒๐ มิ.ย. ๖๒

15 400,000.00           400,000.00        เฉพาะเจาะจง สญ.จ 44/2562

๒๐ มิ.ย. ๖๒
                             400,000.00                            400,000.00 

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือไป
ปฏิบัติราชการติดตามการพัฒนาธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ ณ จังหวัดล าพูน 
เชียงใหม่ และล าปาง ระหว่างวันท่ี ๒๑-
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างผลิตส่ือองค์ความรู้การสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ -
1580 นนทบุรี

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต 
จ ากัด

ซ้ือตามโครงการยกระดับระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration)

 บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

 บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด


