
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 4,500,000.00   4,494,000.00   e-bidding  1. บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ำกัด บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด สญ. จ. 20/2563

4,365,600.00                         4,290,000.00                        ๒ มี.ค. ๖๓

2. บริษัท จันทร์ 29 จ ำกัด

4,290,000.00                         

3. บริษัท อินเวอร์เจนท์ จ ำกัด

4,494,000.00                         

4.  บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด

4,290,000.00                         

2 3,700.00          3,621.95          เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำย บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำย จ. 39/2563

โตโยต้ำ จ ำกัด โตโยต้ำ จ ำกัด ๓ มี.ค. ๖๓

3,621.95                                3,621.95                               

3 45,000.00        45,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไนซ์ ชอต จ ำกัด บริษัท ไนซ์ ชอต จ ำกัด จ. 40/2563

45,000.00                              45,000.00                             ๓ มี.ค. ๖๓

4 3,980,000.00   3,980,000.00   e-bidding 1. บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ำกัด บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ำกัด สญ. จ. 21/2563

3,961,140.00                         3,961,140.00                        ๕ มี.ค. ๖๓

2.  บริษัท มำสเตอ เมกเคอ จ ำกัด

3,974,515.00                         

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงผลิตส่ือวีดีทัศน์ (Presentation 
VDO) เผยแพร่กำรส่งเสริมธุรกิจดูแล
ผู้สูงอำยุให้เข้มแข็ง โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพธุรกิจบริกำรท่ีมีมูลค่ำสูง 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ำย 
Startup กับ SME ด้วยนวัตกรรม
ด้ำนโลจิสติกส์ โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพธุรกิจบริกำรท่ีมีมูลค่ำสูง

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร 
ย่ีห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน 
นง-8271 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงโครงกำรปรับปรุงรหัสธุรกิจของ
นิติบุคคล เพ่ือรองรับกำรพัฒนำธุรกิจ
ไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ New 
Economy



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 2,395,000.00   2,371,260.00   e-bidding  บริษัท เดอะแมปเปอร์ จ ำกัด สญ. จ. 22/2563

1,999,999.00                        ๖ มี.ค. ๖๓

1,624,619.52                         

2.  บริษัท เดอะแมปเปอร์ จ ำกัด

1,999,999.00                         

3. บริษัท โกรอัพ เทค จ ำกัด

2,300,000.00                         

4.  บริษัท วีเอเวอร์ จ ำกัด

1,876,562.00                         

6 15,515,000.00 15,513,334.00 e-bidding 1. บริษัท ดำต้ำโกลบ จ ำกัด สญ. จ. 23/2563

15,510,000.00 ๑๐ มี.ค. ๖๓

15,490,000.00                      

15,490,000.00                       

7 3,535,000.00   3,501,666.67   e-bidding สญ. จ. 24/2563

๑๐ มี.ค. ๖๓

                         3,510,000.00                         3,476,000.00

                         3,476,000.00

บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ำกัด

1. บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิม
ปอร์ต จ ำกัด

 2. บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

จ้ำงพัฒนำปรับปรุงชุดรหัสรำยกำร
ทำงบัญชี (Taxonomy : TFRS ๙) 
รองรับระบบรับงบกำรเงินผ่ำนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

 2. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

จ้ำงโครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงำน
ภำครัฐเพ่ือเข้ำสู่ Digital Service

1. บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบอ ำนวย
ควำมสะดวกกำรค้นหำคู่ค้ำและ
เช่ือมโยงพันธมิตรธุรกิจ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 3. บริษัท ดำต้ำโกลบ จ ำกัด

3,495,000.00                         

8 9,700.00          9,630.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.วี. วิวัฒน์ ก่อสร้ำง จ ำกัด บริษัท บี.ดี.วี. วิวัฒน์ ก่อสร้ำง จ ำกัด จ. 41/2563

9,630.00                                9,630.00                               ๑๓ มี.ค. ๖๓

9 10,500.00        10,500.00        เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ. 42/2563

10,500.00                              10,500.00                             ๑๓ มี.ค. ๖๓

10 8,000.00          7,918.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด จ. 43/2563

7,918.00                                7,918.00                               ๑๖ มี.ค. ๖๓

11 100,000.00      99,960.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ ซี พี น  ำด่ืม จ ำกัด บริษัท ไอ ซี พี น  ำด่ืม จ ำกัด ซ. 5/2563

99,960.00                              99,960.00                             ๑๘ มี.ค. ๖๓

จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปิด (cctv) จ ำนวน
 ๒ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซื อน  ำด่ืม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ระยะเวลำ ๖ เดือน (เดือนเมษำยน - 
กันยำยน ๒๕๖๓)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงซ่อมแซมประตูกระจกของส่วน
จดทะเบียนธุรกิจกลำง ชั น ๔

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 
๓ เคร่ือง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

12 2,050,000.00   2,050,000.00   คัดเลือก สญ. จป. 1/2563

๑๙ มี.ค. ๖๓

2,047,900.00                         2,047,900.00                        

1,995,015.00                         

3. มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

1,940,000.00                         

13 19,500.00        18,939.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ากัด บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ากัด จ. 44/2563

17,762.00                              17,762.00                             ๒๐ มี.ค. ๖๓

14 850,000.00      847,320.66      e-bidding 1. บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ำกัด บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ำกัด สญ. จ. 25/2563

600,000.00                            600,000.00                          ๒๐ มี.ค. ๖๓

2. บริษัท บำงกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ำกัด

649,000.00                            

749,000.00                            

จ้ำงท ำแผ่นพับ (Brochures) จ ำนวน 
๒,๐๐๐ ชิ น และโรลอัพ (Roll Up) 
จ ำนวน ๒ ชิ น

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงเหมำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนส่ือ
ออนไลน์ (e-Learning) กิจกรรมเพ่ิม
ศักยภำพธุรกิจบริกำรท่ีมีมูลค่ำสูง 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

มูลนิธิเพ่ือสถำบันพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม

1. มูลนิธิเพ่ือสถำบันพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ 2. มูลนิธิเพ่ือสถำบันเพ่ิมผลผลิต

แห่งชำติ

จ้ำงท่ีปรึกษำกิจกรรมสำนต่อธุรกิจ
โปร่งใส สู่ควำมย่ังยืน ภำยใต้โครงกำร
ส่งเสริมและสร้ำงมำตรฐำน
ธรรมำภิบำลธุรกิจ ปีงบประมำณ 
2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

 3. บริษัท เวิร์ซเทค คอนซัลติ ง (ไทย
แลนด์) จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

15 3,165,000.00   3,071,000.00   e-bidding สญ. จ. 26/2563

๒๐ มี.ค. ๖๓

2,384,965.80                         2,384,965.80                        

2. บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จ ำกัด

2,675,000.00                         

3. บริษัท ดิ เอกซ์แพนช่ัน จ ำกัด

2,621,500.00                         

4. บริษัท จีเนียส-ทรี จ ำกัด

2,398,000.00                         

16 900,000.00      900,000.00      e-bidding 1. บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จ ำกัด บริษัท ฟลำยอิ ง คัลเลอร์ส จ ำกัด สญ. จ. 27/2563

888,000.00 848,000.00                          ๒๐ มี.ค. ๖๓

2.  บริษัท ฟลำยอิ ง คัลเลอร์ส จ ำกัด

848,000.00                            

17 22,300.00        22,213.20        เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.วี. วิวัฒน์ ก่อสร้ำง จ ำกัด บริษัท บี.ดี.วี. วิวัฒน์ ก่อสร้ำง จ ำกัด จ. 45/2563

22,213.20                              22,213.20                             ๒๓ มี.ค. ๖๓

18 ซื อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร 132,000.00      131,734.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพำณิชย์ ร้ำนเจริญพำณิชย์ ซ. 6/2563

131,734.00                            131,734.00                          ๒๓ มี.ค. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกิจกรรมประกวดสมำคมกำรค้ำ
ดีเด่น ประจ ำปี ๒๕๖๓ ภำยใต้
โครงกำรยกระดับศักยภำพธุรกิจ
บริกำรท่ีมีมูลค่ำสูง

จ้ำงโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรข้อมูล
 Trustmarkthai.com

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ำกัด

1. บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน  ำ และประตู
ทำงเข้ำ - ออก ของส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ เขต 2

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

19 3,300.00          2,889.00          เฉพำะเจำะจง ซ. 7/2563

๒๓ มี.ค. ๖๓

2,889.00                                2,889.00                               

20 5,000,000.00   4,985,219.17   e-bidding 1. บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ำกัด บริษัท สำนฟ้ำ จ ำกัด สญ. จ. 28/2563

4,847,100.00                         4,606,350.00 ๒๓ มี.ค. ๖๓

2. บริษัท สำนฟ้ำ จ ำกัด

4,606,350.00

3. บริษัท อี-มำร์เก็ตติ ง เวนิว จ ำกัด

4,729,400.00

4. บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จ ำกัด

3,991,100.00                         

4,881,875.00                         

21 800,000.00      799,183.00      เฉพำะเจำะจง ซ. 8/2563

๒๔ มี.ค. ๖๓

799,183.00                            799,183.00                          

ซื อกระดำษถ่ำยเอกสำร เอ 4 น  ำหนัก
 80 แกรม จ ำนวน 9,700 รีม

บริษัท ด๊ับเบิ ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ำกัด

บริษัท ด๊ับเบิ ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ ำกัด

จ้ำงโครงกำรส่งเสริมร้ำนอำหำรไทยให้
ได้รับตรำสัญลักษณ์ Thai SELECT

 5. บริษัท อมรินทร์พริ นติ ง แอนด์ พับ
ลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)

ซื อเคร่ืองโทรศัพท์ตั งโต๊ะ จ ำนวน 
6 เคร่ือง

บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ไทย เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ไทย เซอร์วิส 
จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

22 3,670,700.00   3,670,700.00   คัดเลือก สญ. จป. 2/2563

๒๔ มี.ค. ๖๓

3,670,000.00                         

                        3,620,800.00

3,647,800.00                         

3,620,800.00                         

4. มหำวิทยำลัยศรีปทุม

3,670,700.00                         

23 1,596,800.00   1,596,800.00   คัดเลือก สญ. จป. 3/2563

๒๔ มี.ค. ๖๓

1,576,800.00                         

                        1,596,000.00

1,590,000.00                         

1. บริษัท ที.พี. คอนเซำท์ แอนด์ 
เทรนน่ิง จ ำกัด

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
โดยส ำนักงำนศูนย์วิจัยและ
ให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ 2. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ

จ้ำงท่ีปรึกษำพัฒนำธุรกิจให้บริกำร

โลจิสติกส์สู่มำตรฐำน ISO 9001 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทยให้รองรับ
กำรขยำยตัวภำคกำรค้ำและบริกำร 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

1. บริษัท ศูนย์พัฒนำกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
 จ ำกัด

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
โดยส ำนักงำนศูนย์วิจัยและ
ให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

จ้ำงท่ีปรึกษำพัฒนำศักยภำพธุรกิจ
บริกำรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ โครงกำร
ยกระดับศักยภำพธุรกิจบริกำรท่ีมี
มูลค่ำสูง ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ 2. มูลนิธิเพ่ือสถำบันพัฒนำวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

 3. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์โดย
ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและ
ให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1,596,000.00                         

24 3,500,000.00   3,500,000.00   คัดเลือก สญ. จป. 4/2563

๒๔ มี.ค. ๖๓

2,867,600.00                         

                        3,268,340.00

3,283,400.00                         

3. อุตสำหกรรมพัฒนำมูลนิธิ

3,500,000.00                         

3,268,340.00                         

5. มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต

3,380,000.00                         

1. บริษัท ศูนย์พัฒนำกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
 จ ำกัด

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
โดยส ำนักงำนศูนย์วิจัยและ
ให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส 

แมเนจเม้นท์ จ ำกัด

จ้ำงท่ีปรึกษำกิจกรรมยกระดับ
มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำส่ง
ค้ำปลีกให้สำมำรถแข่งขันได้ ภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรค้ำส่งค้ำปลีกไทย 
เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจภูมิภำค 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

 3. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์โดย
ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและ
ให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 4. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์โดย
ส ำนักงำนศูนย์วิจัยและ
ให้ค ำปรึกษำแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

25 จ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 22 อัน 3,500.00          2,990.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมธร ร้ำนธรรมธร จ. 46/2563

2,990.00                                2,990.00                               ๒๕ มี.ค. ๖๓

26 900,000.00      900,000.00      e-bidding บริษัท ท็อปมัลติพริ นทส์ จ ำกัด สญ. จ. 29/2563

819,380.00                          ๒๕ มี.ค. ๖๓

851,720.00                            

892,380.00                            

958,720.00                            

4. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลำย จ ำกัด

937,320.00                            

                            827,100.00

 6. บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จ ำกัด

                            924,480.00

จ้ำงพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดำษ
ต่อเน่ือง จ ำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1. บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ำกัด

 2. บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 
จ ำกัด

 3. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส 
อินดัสตรี  จ ำกัด

 5. บริษัท มำสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตรี  
จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 7. บริษัท บรรเจิด โปรดักส์ จ ำกัด

                            952,000.00

 8. บริษัท ท็อปมัลติพริ นทส์ จ ำกัด

819,380.00                            

27 4,500,000.00   4,500,000.00   e-bidding 1. บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด สญ. จ. 30/2563

4,500,000 ๒๕ มี.ค. ๖๓

4,480,000.00                        

                         4,480,000.00

28 18,000.00        17,097.00        เฉพำะเจำะจง จ. 47/2563

๒๖ มี.ค. ๖๓

17,097.00                              17,097.00                             

29 2,070.00          2,070.00          เฉพำะเจำะจง นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง นำยศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง จ. 48/2563

2,070.00                                2,070.00                               ๒๖ มี.ค. ๖๓

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

 2. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

จ้ำงโครงกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตของระบบให้บริกำรรับงบ
กำรเงินผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD 
e-Filing)

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร 
ย่ีห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน 
นจ-1152 นนทบุรี

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ ำกัด

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโต
โยต้ำ จ ำกัด

จ้ำงซักรีดผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำสเกิร์ต และ 
ผ้ำคลุมเก้ำอี  จ ำนวน 91 ผืน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

30 1,225,000.00   1,225,000.00   เฉพำะเจำะจง สญ. ช. 7/2563

๒๖ มี.ค. ๖๓

1,225,000.00                         1,225,000.00                        

31 900,000.00      899,400.00      e-bidding บริษัท สินทวีกำรพิมพ์ จ ำกัด สญ. จ. 31/2563

688,545.00                          ๓๐ มี.ค. ๖๓

699,000.00                            

898,800.00                            

850,650.00                            

4. บริษัท สุรศิริ จ ำกัด

807,000.00                            

5. บริษัท สินทวีกำรพิมพ์ จ ำกัด

688,545.00                            

866,700.00                            

จ้ำงพิมพ์กระดำษโลโก้กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ จ ำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
แผ่น

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงจันทร์
กำรพิมพ์

 2. บริษัท ดำต้ำโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ำกัด

 3. บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 
จ ำกัด

 6. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส 
อินดัสตรี  จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บริษัท เอส.ดี.พี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
 จ ำกัด

เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 
๒ รำยกำร รวม ๕๔ เคร่ือง ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ ระยะเวลำ ๖ 
เดือน (เดือนเมษำยน - กันยำยน 
๒๕๖๓)

บริษัท เอส.ดี.พี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

7. บริษัท วีรณำเพรส จ ำกัด

858,000.00                            

8. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลำย จ ำกัด

1,027,200.00                         

9. บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จ ำกัด

699,780.00                            

10. บริษัทเอกพิมพ์ไท จ ำกัด

833,310.00                            

11. บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด

750,000.00                            

12. บริษัท ธนอรุณกำรพิมพ์ จ ำกัด

754,500.00                            

786,450.00                            

14. บริษัท ท็อปมัลติพริ นทส์ จ ำกัด

866,400.00                            

856,000.00                            

 13. บริษัท อมรินทร์พริ นติ ง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ำกัด(มหำชน)

 15. บริษัท สมำร์ท โคตติ ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

32 ซื อวัสดุอ่ืนๆ จ ำนวน 5 รำยกำร 16,100.00        16,089.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพำณิชย์ ร้ำนเจริญพำณิชย์ ซ. 9/2563

16,089.00                              16,089.00                             ๓๑ มี.ค. ๖๓

33 2,902,000.00   2,902,000.00   คัดเลือก สญ. จป. 5/2563

๓๑ มี.ค. ๖๓

2,902,000.00                         2,750,000.00                        

                         2,750,000.00

2,891,750.00                         

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรศึกษำธุรกิจ
บัญชีท้ำย พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำวพ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือ
ก ำหนดประเภทธุรกิจท่ีกฎหมำยก ำกับ
ให้ทันสมัย และเหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์กำรค้ำกำรลงทุนของ
ประเทศ

 3. มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศไทย

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1. บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม 
จ ำกัด

 2. บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี
 (ประเทศไทย) จ ำกัด


