
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 31,000.00       30,906.95      เฉพาะเจาะจง บริษัท มหานครออโตโมบิล จ ากัด บริษัท มหานครออโตโมบิล จ ากัด จ.99/2562

30,906.95                              30,906.95                             ๒ ก.ย. ๖๒

2 21,000.00       19,000.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด  บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ.100/2562

                              19,000.00                              19,000.00 ๒ ก.ย. ๖๒

3 3,300.00         3,300.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ จ.101/2562

2555 2555 ๔ ก.ย. ๖๒

3,300.00                                3,300.00                               

4 1,400.00         1,330.00        เฉพาะเจาะจง นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง จ.102/2562

1,330.00                                1,330.00                               ๔ ก.ย. ๖๒

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน 
กย-3267 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร
ปรับอากาศเพ่ือใช้ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและ
เช่ือมโยงเครือข่ายส านักงานบัญชี
คุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ 
โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันศุกร์ท่ี 
๖ - วันเสาร์ท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๒

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
๑ เคร่ือง และบ ารุงรักษา จ านวน 
๑ เคร่ือง

จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะและผ้าเสกิร์ต 
จ านวน ๓๓ ผืน



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 10,272.00       10,272.00      เฉพาะเจาะจง จ.103/2562

๔ ก.ย. ๖๒

10,272.00                              10,272.00                             

6 70,000.00       63,697.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง จ ากัด ซ.39/2562

63,665.00                              63,665.00                             ๕ ก.ย. ๖๒

7 52,000.00       50,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ จ ากัด บริษัท ต.ไทยเจริญ รับเบอร์ จ ากัด ซ.40/2562

50,900.00                              50,900.00                             ๙ ก.ย. ๖๒

8 370,000.00     370,000.00    เฉพาะเจาะจง  บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด  บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด สญ.จ 55/2562

                            370,000.00                            370,000.00 ๙ ก.ย. ๖๒

9 470,000.00     469,730.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท ล๊อกอิน เวิลด์ไวด์ จ ากัด สญ.จ 56/2562

465,450.00                            465,450.00                           ๙ ก.ย. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ.เทรดด้ิง 
แอนด์ ซัพพลาย

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เอ.เทรดด้ิง
 แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ิมโอกาสทางการค้าภาค
บริการ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง

จ้างซ่อมเคร่ืองฟอกอากาศ ย่ีห้อ 
NIG ๔๐๐๐ ช้ัน ๑๗ จ านวน ๔ เคร่ือง

จ้างซ่อมแซมผนัง ฝ้าเพดาน บริเวณ
โถงหน้าลิฟต์โซนกลางและโซนริม 
ช้ัน 17

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบส่ีทิศทาง 
(Cassette Type) ขนาด 44000 บีที
ยู จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 12 เส้น 
และแบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน 4 ลูก



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

10 90,000.00       87,750.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.104/2562

87,750.00                              87,750.00                             ๑๐ ก.ย. ๖๒

11 13,000.00       12,965.20      เฉพาะเจาะจง จ.105/2562

๑๐ ก.ย. ๖๒

12,965.20                              12,965.20                             

12 156,000.00     155,150.00    เฉพาะเจาะจง  บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ากัด  บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ากัด สญ.จ 57/2562

                            155,150.00                            155,150.00 ๑๑ ก.ย. ๖๒

13 53,000.00       52,286.09      เฉพาะเจาะจง จ.106/2562

๑๘ ก.ย. ๖๒

                              52,286.09                              52,286.09

14 243,055.00     225,181.50    เฉพาะเจาะจง  1. บริษัท เดอะวินน์ คอร์ปอเรช่ัน  บริษัท เดอะวินน์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ซ.41/2562

                            213,331.25                            213,331.25 ๑๙ ก.ย. ๖๒

 2. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด

                            229,028.60

จัดซ้ือดรัมและหมึกเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นจ-1149 นนทบุรี

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาบริการด าเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานการ
พาณิชย์ปฏิบัติงาน

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
จ านวน 2 คัน ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน นจ-1153 นนทบุรี และ 
หมายเลขทะเบียน นจ-1154 นนทบุรี

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

จ้างซ่อมวาล์วน้ าช้ันดาดฟ้า ท่อ
น้ าประปาช้ัน ๑๔ และฝ้าเพดานช้ัน 
๔,๕,๗ และ ๑๔



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

15 จ้างท าตรายาง จ านวน 26 อัน 4,000.00         3,350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร ร้านธรรมธร จ.107/2562

3,350.00                                3,350.00                               ๑๙ ก.ย. ๖๒

16 226,945.00     210,255.00    เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด สญ.ซ 15/2562

205,440.00                            205,440.00                           ๒๐ ก.ย. ๖๒

                            219,885.00

17 6,000,000.00  5,983,334.00 e-bidding  1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค พลัส ทู  บริษัท สานฟ้า จ ากัด สญ.จ 58/2562

                          5,290,156.00                         4,490,041.00 ๒๖ ก.ย. ๖๒

 2. บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด

                          5,345,000.00

 3. บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ ากัด

                          5,680,000.00

 4. บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด

                          5,566,000.00

 5. บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จ ากัด

                          5,300,000.00

 6. บริษัท สานฟ้า จ ากัด

                          4,490,041.00

 2. บริษัท เดอะวินน์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ซ้ือดรัมและหมึกเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเมืองรอง 
ภายใต้โครงการยกระดับการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเท่ียว



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 7. บริษัท เจนิเว่ จ ากัด

                          5,735,200.00

 8. บริษัท ซัมเวย์ จ ากัด

                          5,583,000.00

 9. บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด

                          5,624,562.00

                          4,979,780.00

 11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรมสุขวัฒนา

                          4,845,495.00

18 25,000.00       23,530.37      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ากัด บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ากัด จ.108/2562

23,530.37                              23,530.37                             ๒๗ ก.ย. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 10. บริษัทอินเตอร์ลัคส์ คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน 
กย-3269 นนทบุรี


