
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 76,000.00        75,770.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.19/2563

                              75,770.00                              75,770.00 ๑ ก.ค. ๖๓

2 20,000.00        17,655.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมม่า ดีไซด์แอนด์พร้ินท์ จ ากัด จ.67/2563

                              17,655.00 ๒ ก.ค. ๖๓

                             17,655.00

3 12,000.00        11,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด จ.68/2563

                              11,800.00                              11,800.00 ๓ ก.ค. ๖๓

4 200,000.00      200,000.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ. 48/2563

๓ ก.ค. ๖๓

200,000.00                            200,000.00                          

5 45,000.00        45,000.00        เฉพาะเจาะจง นางวิภา หมดภัย นางวิภา หมดภัย จ.69/2563

45,000.00                              45,000.00                             ๘ ก.ค. ๖๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

บริษัท คอมม่า ดีไซด์แอนด์พร้ินท์ 
จ ากัด

จ้างเปล่ียนช่องแสงกระจกเทมเปอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างพิมพ์ใบอนุญาตสมาคมการค้า
และหอการค้า จ านวน ๑,๐๐๐ แผ่น

จ้างเหมาขนย้ายจัดเรียงแฟ้มทะเบียน
สถานะเสร็จการช าระบัญชีและกล่อง
เก็บเอกสารไปจัดเก็บ ณ คลังจัดเก็บ
เอกสาร (โกดังบางบัวทอง)

บริษัท นิว อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 
โปรโมช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ออนไลน์

บริษัท นิว อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 
โปรโมช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือวัสดุส านักงานกิจกรรมการสร้าง
นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & 
Smart Accountants) จ านวน 
๑๐ รายการ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 8,000.00          8,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา อาจสามารถ นางสาวนิภา อาจสามารถ จ.70/2563

8,000.00                                8,000.00                               ๘ ก.ค. ๖๓

7 22,000.00        21,405.35        เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด ซ.20/2563

21,405.35                              21,405.35                             ๘ ก.ค. ๖๓

8 189,000.00      188,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ากัด สญ.จ. 49/2563

188,000.00                            188,000.00                          ๘ ก.ค. ๖๓

9 400,000.00      398,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด สญ.จ. 50/2563

398,500.00                            398,500.00                          ๙ ก.ค. ๖๓

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
เอกชน ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครพนม สกลนคร อุดรธานี 
หนองบัวล าภู และขอนแก่น ระหว่าง
วันท่ี ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือวัสดุเพ่ือผลิตส่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้ ปลูก 
ไม้มีค่า เพ่ิมมูลค่าหลักประกัน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

10 403,200.00      399,110.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน จ ากัด สญ.จ. 51/2563

399,110.00                            ๑๐ ก.ค. ๖๓

399,110.00                          

11 500,000.00      475,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด สญ.จ. 52/2563

475,000.00                            475,000.00                          ๑๐ ก.ค. ๖๓

12 5,000,000.00   4,989,766.66   e-bidding 1. บริษัท อินโฟ มีเดีย อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด สญ.จ. 53/2563

4,813,930.00                          3,692,426.84                        ๑๐ ก.ค. ๖๓

2. บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด

4,777,000.00                          

3. บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด

3,990,000.00                          

4. บริษัท โหลดด้ิง จ ากัด

4,528,000.00                          

5. บริษัท เด็นส์ ว็อท จ ากัด

4,258,600.00                          

6. บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

4,885,000.00                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างด าเนินการออกแบบและจัดท า
ส่ือการเรียนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) 
โครงการสร้างส่ือการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รองรับการค้าใน
ยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จ้างผลิตส่ือองค์ความรู้เก่ียวกับการ
บริหารจัดการร้านค้าปลีก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ (ในส่วนภูมิภาค)

บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

7. บริษัท อาตาปี จ ากัด

4,390,000.00                          

8. บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด

3,692,426.84                          

13 95,850.00        95,850.00        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.71/2563

89,460.00                              89,460.00                             ๑๔ ก.ค. ๖๓

14 454,000.00      453,145.00      e-market ซ.21/2563

๑๖ ก.ค. ๖๓

429,605.00                            429,605.00                          

2. บริษัท เสมอดาว จ ากัด

454,000.00                            

3. บริษัท เมกาออฟฟิศ จ ากัด

435,490.00                            

441,375.00                            

ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 น้ าหนัก
 80 แกรม จ านวน 5,500 รีม

 1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จ ากัด

 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 4. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ากัด

จ้างเหมาบริการด าเนินการ
สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

15 ซ้ือหลอดไฟฟ้า จ านวน ๕ รายการ 160,000.00      154,080.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ากัด  บริษัท ซีวิค มีเดีย จ ากัด ซ.22/2563

154,080.00                            154,080.00                          ๑๖ ก.ค. ๖๓

16 500,000.00      499,155.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ. 54/2563

๑๖ ก.ค. ๖๓

499,155.00                            499,155.00                          

17 460,000.00      459,000.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด  บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด สญ.จ. 55/2563

                            459,000.00                           459,000.00 ๑๖ ก.ค. ๖๓

18 ซ้ือวัสดุสุขภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ 280,000.00      279,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.23/2563

279,700.00                            279,700.00                          ๑๗ ก.ค. ๖๓

19 470,000.00      470,000.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ. 56/2563

๑๗ ก.ค. ๖๓

470,000.00                            470,000.00                          

จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
แผ่น

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเผยแพร่นวัตกรรมการให้บริการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านส่ือ
โทรทัศน์

 บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด์ เอเจนซ่ี 
จ ากัด

 บริษัท มัลติ มีเดีย แอนด์ เอเจนซ่ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมขยายโอกาส
ผู้ประกอบการชุมชนสู่ช่องทางการค้า
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓

 บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

 บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

20 20,500.00        20,500.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.72/2563

20,500.00                              20,500.00                             ๒๒ ก.ค. ๖๓

21 19,200.00        19,200.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์มาลา ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์มาลา ทราเวล จ.73/2563

                              19,200.00                              19,200.00 ๒๓ ก.ค. ๖๓

22 8,400.00          8,030.89          เฉพาะเจาะจง จ.74/2563

๒๔ ก.ค. ๖๓

8,030.89                                8,030.89                               

23 28,000.00        27,220.80        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด ซ.24/2563

27,220.80                              ๒๔ ก.ค. ๖๓

27,220.80                             

24 12,200.00        12,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.25/2563

12,140.00                              12,140.00                             ๒๙ ก.ค. ๖๓

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
เอกชน ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันตก

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

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
๖ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 
hp LASERJET CE๒๘๕AC

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือล้อรถเข็นและสายโอริงเคร่ือง
ผูกมัดเอกสาร

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 
จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

25 475,000.00      474,973.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ. 57/2563

๒๙ ก.ค. ๖๓

474,973.00                            474,973.00                          

26 35,000.00        32,645.70        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด จ.75/2563

32,645.70                              32,645.70                             ๓๑ ก.ค. ๖๓

จ้างซ่อมฝ้าเพดานส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต 2 และปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นแบ่งช่องจราจรพ้ืนท่ี
ลานจอดรถยนต์ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต 3

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาด าเนินกิจกรรมสร้างความ
น่าเช่ือถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
เพ่ิมโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce 
For All)

 บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

 บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ 
พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)


