
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน ๑๓ รำยกำร 86,000.00             85,000.80          เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด ซ.32/2562
85,000.80                             85,000.80                             ๕ ส.ค. ๖๒

2 6,500.00               6,460.67            เฉพำะเจำะจง จ.91/2562
๕ ส.ค. ๖๒

6,460.67                               6,460.67                               

3 ซ้ือวัสดุสุขภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร 86,000.00             85,500.00          เฉพำะเจำะจง  ร้านเจริญพาณิชย์  ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.33/2562
85,500.00                             85,500.00                             ๖ ส.ค. ๖๒

4 10,000.00             10,000.00          เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.92/2562
10,000.00                             10,000.00                             ๖ ส.ค. ๖๒

5 20,000.00             18,339.80          เฉพำะเจำะจง ซ.34/2562
๗ ส.ค. ๖๒

18,339.80                             18,339.80                             

6 486,500.00           486,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้ำง จ ำกัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้ำง จ ำกัด สญ.จ 48/2562

486,500.00                           486,500.00                           ๘ ส.ค. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร 
จ ำนวน 2 คัน ย่ีห้อโตโยต้ำ หมำยเลข
ทะเบียน นจ-1157 นนทบุรี และ
หมำยเลขทะเบียน กล-5622 นนทบุรี

 บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ จ ำกัด

 บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำย
โตโยต้ำ จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 
จ ำนวน ๒ เคร่ือง และบ ำรุงรักษำ 
(ล้ำงใหญ่) จ ำนวน ๑ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงซ่อมแซมโต๊ะประชุมและพ้ืนห้อง
ม่วงเทพรัตน์ ช้ัน 7

ซ้ือแบตเตอร่ี - ลิเทียม และอุปกรณ์เสริม 
(แบตเตอร่ีกริป) ส ำหรับกล้องดิจิตอล 
ย่ีห้อ Nikon Digital Camera D750

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรีบิวด์ เอนเตอร์
ไพรส

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรีบิวด์ เอนเตอร์
ไพรส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

7 700,000.00           680,000.00        คัดเลือก บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด สญ.จ 49/2562

680,000.00                           680,000.00                           ๘ ส.ค. ๖๒

8 240,000.00           239,252.00        เฉพำะเจำะจง  บริษัท วำย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ำกัด  บริษัท วำย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ำกัด สญ.จ 50/2562

                           239,252.00                            239,252.00 ๘ ส.ค. ๖๒

9 11,000.00             9,900.00            เฉพำะเจำะจง ซ.35/2562
๙ ส.ค. ๖๒

                               9,900.00                                9,900.00 

10 500,000.00           498,085.00        เฉพำะเจำะจง สญ.จ 51/2562
๑๓ ส.ค. ๖๒

                           498,085.00                            498,085.00 

11 92,500.00             76,558.50          เฉพำะเจำะจง  บริษัท เดอะวินน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด  บริษัท เดอะวินน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ซ.36/2562

76,558.50                             76,558.50                             ๑๔ ส.ค. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงซ่อมท่อน้ ำประปำอำคำรกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ ซ่อมประตูเหล็กม้วนและ
ระบบท่อน้ ำประปำอำคำรส ำนักงำน
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำเขต ๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ซ้ือกระดำษเมทัลลิค ส ำหรับพิมพ์หนังสือ
รับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ 
จ ำนวน ๙๐๐ แผ่น

 บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

 บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

ซ้ือหมึกส ำหรับแฟกซ์ (Fax) ย่ีห้อ Brother
 รุ่น ๒๙๕๐ หมึกปร้ินเตอร์สี ย่ีห้อ 
Samsung รุ่น CLP๖๘๐ND และหมึกปร้ิน
เตอร์สี ย่ีห้อ Samsung รุ่น CLX-๖๒๖๐
FD จ ำนวน ๓ รำยกำร

 บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด์ เอเจนซ่ี 
จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงกำรจัดนิทรรศกำร “สืบสำนปณิธำน 
แม่หลวงของปวงไทย” กำรแสดงและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ OTOP ในงำน 
ศิลปำชีพ ประทีปไทย OTOP ก้ำวไกล
ด้วยพระบำรมี ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์บทบำท ภำรกิจ
 กิจกรรม และนวัตกรรมกำรบริกำรของ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำผ่ำนส่ือโทรทัศน์

 บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด์ เอเจนซ่ี 
จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

12 400,000.00           398,000.00        เฉพำะเจำะจง  บริษัท อุ๊คบี จ ากัด  บริษัท อุ๊คบี จ ากัด สญ.จ 52/2562

                           398,000.00                            398,000.00 ๑๕ ส.ค. ๖๒

13 จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 12 เส้น 34,000.00             34,000.00          เฉพำะเจำะจง  บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จ ำกัด  บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จ ำกัด ซ.37/2562
                             34,000.00                              34,000.00 ๒๐ ส.ค. ๖๒

14 9,100.00               9,092.33            เฉพำะเจำะจง จ.93/2562
๒๐ ส.ค. ๖๒

                               9,092.33                                9,092.33 

15 278,000.00           272,000.00        เฉพำะเจำะจง  บริษัท ภิญเทล จ ำกัด  บริษัท ภิญเทล จ ำกัด สญ.ซ 12/2562

                           272,000.00                            272,000.00 ๒๑ ส.ค. ๖๒

16 577,500.00           576,730.00        ตลำดอิเล็ก สญ.ซ 13/2562

ทรอนิกส์ ๒๑ ส.ค. ๖๒

(e-market)                            576,730.00                            576,730.00 

 บริษัท แอ็คซึลเปเปอร์ จ ำกัด

                           674,100.00 

 บริษัท สุรศิริ จ ำกัด

                           608,930.00 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงจัดท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบวิดีโอพรีเซนเทชัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

 บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ ำกัด

ซ้ือตำมโครงกำรระบบเทคโนโลยี
กำรส่ือสำรผ่ำนรูปแบบดิจิทัล

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร เอ 4 
น้ ำหนัก 80 แกรม จ ำนวน 7,000 รีม

 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ำกัด

 บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ำกัด

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร จ ำนวน
 2 คัน ย่ีห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน 
นจ-1152 นนทบุรี และ หมำยเลข
ทะเบียน นง-9345 นนทบุรี

 บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

17 90,000.00             62,060.00          เฉพำะเจำะจง จ.94/2562

๒๒ ส.ค. ๖๒

                             62,060.00                              62,060.00 

18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 25 รำยกำร 174,000.00           171,692.00        เฉพำะเจำะจง  ร้ำนเจริญพำณิชย์  ร้ำนเจริญพำณิชย์ ซ.38/2562
                           171,692.00                            171,692.00 ๒๓ ส.ค. ๖๒

19 350,000.00           350,000.00        เฉพำะเจำะจง สญ.ซ 14/2562

๒๓ ส.ค. ๖๒

                           350,000.00                            350,000.00 

20 10,000.00             7,252.00            เฉพำะเจำะจง  นำยศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง  นำยศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง จ.95/2562
                               7,252.00                                7,252.00 ๒๖ ส.ค. ๖๒

21 19,000.00             19,000.00          เฉพำะเจำะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.96/2562
                             19,000.00                              19,000.00 ๒๖ ส.ค. ๖๒

จ้ำงซีกรีดผ้ำม่ำนห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ 
ช้ัน ๗ จ ำนวน ๔ ผืน

จ้ำงซ่อมท่อน้ ำท้ิงเคร่ืองปรับอำกำศ 
ช้ัน ๑๗ และบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ
ห้องประชุมช้ัน ๑๗ และช้ัน ๗ จ ำนวน ๑๖
 เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ซ้ือระบบตรวจสอบสถำนะและแจ้งเตือน
ส ำหรับ ตู้ Rack จ ำนวน 1 ระบบ

 บริษัท ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจ
เมนท์ จ ำกัด

 บริษัท ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจ
เมนท์ จ ำกัด

จ้างพิมพ์ใบตอบรับในประเทศและ
ซองจดหมายชนิดพิมพ์ส าเร็จรูปแบบ
เจาะหน้าต่าง

 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส 
อินดัสตร้ี จ ำกัด

 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส 
อินดัสตร้ี จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

22 17,400.00             17,340.42          เฉพำะเจำะจง  บริษัท พระนคร ยนตรกำร จ ำกัด  บริษัท พระนคร ยนตรกำร จ ำกัด จ.97/2562
                             17,340.42                              17,340.42 ๒๖ ส.ค. ๖๒

23 250,000.00           250,000.00        เฉพำะเจำะจง สญ.จ 53/2562
๒๖ ส.ค. ๖๒

                           250,000.00                            250,000.00 

24 172,000.00           172,000.00        เฉพำะเจำะจง  บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) สญ.จ 54/2562

                           172,000.00                            172,000.00 ๒๖ ส.ค. ๖๒

25 85,000.00             84,530.00          เฉพำะเจำะจง  บริษัท วำย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ำกัด  บริษัท วำย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ำกัด จ.98/2562

                             84,530.00                              84,530.00 ๓๐ ส.ค. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

จ้ำงซ่อมประตู กลอนหน้ำต่ำง ท่อระบำย
น้ ำ ฝ้ำเพดำน และสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ อำคำร
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
เขต ๓ (รัชดำ)

จ้ำงเหมำจัดหำสถำนท่ีพร้อมอุปกรณ์ 
ส ำหรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลนิติ
บุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รุ่นท่ี ๑ และ ๒

จ้ำงผลิตส่ือองค์ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดท ำ
บัญชี กฎระเบียบและภำษีท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจแฟรนไชส์ (ร้ำนค้ำปลีก) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร 
ย่ีห้อเซฟโรเลต หมำยเลขทะเบียน
กย-3276 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ


