
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

1 23,500.00        23,500.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท เพจเมคเกอร์ จ ากัด  บริษัท เพจเมคเกอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.55/2562

23,500.00                    23,500.00                    เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ม.ีค. 62

วงเงินงบประมาณ

2 70,000.00        67,410.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.15/2562

ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 1 ม.ีค. 62

67,410.00                    67,410.00                    วงเงินงบประมาณ

3 29,582,200.00 29,515,000.00 e-bidding 1. บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  สญ.จ 26/2562

จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ม.ีค. 62

22,980,000.04             22,980,000.04             วงเงินงบประมาณ

2. บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น 

แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด

23,611,500.00             

3. บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด

26,590,000.00             

4. บริษัท บลู โอเชียน

อิมเมจ จ ากัด

27,650,000.00             

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ล าดับที่  ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้างงานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ทีเ่สนอ (บาท)

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์การรับงบการเงิน/
ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ประจ าปี

จ้างโครงการยกระดับการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเทีย่ว

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรแบบสองหน้า
อัตโนมัติพร้อมซอฟท์แวร์การพิมพ์บัตร
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ จ านวน 1 ชุด



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

5. บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด 

(มหาชน)

24,900,000.00             

6. เรด ดอท โมเดลล่ิง เอเยนซ่ี

27,700,000.00             

4 4,500,000.00   4,500,000.00   e-bidding มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  สญ.จ 27/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน 4 ม.ีค. 62

4,490,000.00               4,450,000.00               วงเงินงบประมาณ

4,450,000.00               

5 13,500.00        13,375.00        เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.56/2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน 7 ม.ีค. 62

13,375.00                    13,375.00                    วงเงินงบประมาณ

6 5,400.00          5,332.35          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี บริษัท โตโยต้านนทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.57/2562

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ีค. 62

5,332.35                      5,332.35                      วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
 ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นจ-1152 นนทบุรี

     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา
ทีเ่สนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ 
จ ากัด (มหาชน)

วิธซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 2. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ 
จ ากัด (มหาชน)

วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

 ราคากลาง

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัล 
(Roll-Up)

จ้างเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing

 1. บริษัท ซัมมิท 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อิน
โนเวชั่น จ ากัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อิน
โนเวชั่น จ ากัด



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

7 1,000,000.00   999,500.00     คัดเลือก บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ.จ 28/2562

999,500.00                  999,500.00                  เสนอราคาเหมาะสมภายใน 12 ม.ีค. 62

วงเงินงบประมาณ

8 7,500.00          7,490.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสยามพัฒนกิจ ร้านสยามพัฒนกิจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.58/2562
7,490.00                      7,490.00                      เสนอราคาเหมาะสมภายใน 14 ม.ีค. 62

วงเงินงบประมาณ
9 6,000,000.00   ๕,๙๙๒,๕๒๗.๐๐ e-bidding 1. บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  สญ.จ 29/2562

5,924,698.07               จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน  14 ม.ีค. 62
2. บริษัท คิว เอ็กซ์เพรส 5,689,000.00               วงเงินงบประมาณ
(ประเทศไทย) จ ากัด

5,573,151.00               
3. บริษัท แอลเอ็นดับเบิล้ยู 
จ ากัด

5,779,000.00               
4. บริษัท ตลาด ดอท คอม 
กรุ๊ป จ ากัด

5,689,000.00               
5. กิจการร่วมค้า อีคอม ไอเดีย
 - อิสระ โซลูชั่น

5,740,000.00               

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างซ่อมประตูกระจก ของส่วนบริการ
ข้อมูลธุรกิจ ชั้น ๓

จ้างเอกชนด าเนินการจัดงาน Thailand
  e-Commerce Day คร้ังที ่๘

จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา
ทีเ่สนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

10 27,000.00        27,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พงษ์มาลา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พงษ์มาลา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.59/2562
ทราเวล ทราเวล เสนอราคาเหมาะสมภายใน  18 ม.ีค. 62

27,000.00                    27,000.00                    วงเงินงบประมาณ

11 20,000.00        18,190.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.16/2562
18,190.00                    18,190.00                    เสนอราคาเหมาะสมภายใน  18 ม.ีค. 62

วงเงินงบประมาณ
12 ซ้ืออะไหล่สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ า 98,000.00        97,150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.17/2562

97,150.00                    97,150.00                    เสนอราคาเหมาะสมภายใน  18 ม.ีค. 62
วงเงินงบประมาณ

13 จ้างท าตรายาง จ านวน 22 อัน 2,600.00          2,440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร ร้านธรรมธร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.60/2562
2,440.00                      2,440.00                      เสนอราคาเหมาะสมภายใน  20 ม.ีค. 62

วงเงินงบประมาณ
14 7,100.00          6,695.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.18/2562

6,695.00                      6,695.00                      เสนอราคาเหมาะสมภายใน  20 ม.ีค. 62
วงเงินงบประมาณ

15 594,826.82      586,178.10     คัดเลือก 1. บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.19/2562
577,639.50                  577,639.50                  เสนอราคาเหมาะสมภายใน  22 ม.ีค. 62

2. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด วงเงินงบประมาณ
598,369.68                  

ซ้ือกระดาษพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 
20 ม้วน

จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 8 รายการ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
เอกชน ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สระแก้ว จันทบุรี และตราด ระหว่าง
วันที ่๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๒

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพือ่ใช้จัดอบรมสัมมนา
โครงการบ่มเพาะต้นกล้าส านักงาน
บัญชีคุณภาพ จ านวน ๑๓ รายการ

วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา
ทีเ่สนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

16 236,659.00      233,218.00     คัดเลือก 1. บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.20/2562
246,708.83                  225,192.20                  เสนอราคาเหมาะสมภายใน  22 ม.ีค. 62

2. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด วงเงินงบประมาณ
225,192.20                  

17 17,500.00        16,050.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.61/2562
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน  25 ม.ีค. 62

16,050.00                    16,050.00                    วงเงินงบประมาณ
18 15,000.00        14,552.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.21/2562

1980 จ ากัด 1980 จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน  25 ม.ีค. 62
14,552.00                    14,552.00                    วงเงินงบประมาณ

19 30,000.00        29,052.64        เฉพาะเจาะจง บริษัท พระนคร ยนตรการ บริษัท พระนคร ยนตรการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.62/2562
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน  26 ม.ีค. 62

29,052.64                    29,052.64                    วงเงินงบประมาณ

20 21,000.00        21,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ.22/2562
21,000.00                    21,000.00                    เสนอราคาเหมาะสมภายใน  26 ม.ีค. 62

วงเงินงบประมาณ
21 จ้างท าตรายาง จ านวน 58 อัน 4,450.00          4,150.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร ร้านธรรมธร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ.63/2562

4,150.00                      4,150.00                      เสนอราคาเหมาะสมภายใน  27 ม.ีค. 62
วงเงินงบประมาณ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา
ทีเ่สนอ (บาท)

จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
จ านวน 2 คัน ย่ีห้อเซฟโรเลต 
หมายเลขทะเบียน กย-3276 นนทบุรี
 และ กย-3277 นนทบุรี

จ้างท าแผ่นพับ (Brochures) จ านวน 
๒,๐๐๐ ชิ้น และโรลอัพ (Roll Up) 
จ านวน ๑ ชิ้น

จัดซ้ืออุปกรณ์สร้างภาพ (Drum) 
จ านวน 4 ตัว

ซ้ือกระดาษส าหรับจัดท าวุฒิบัตร 
จ านวน 7,500 แผ่น



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

22 227,500.00      227,482.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ.จ 30/2562
จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน  28 ม.ีค. 62

227,482.00                  227,482.00                  วงเงินงบประมาณ
             

23 3,900,000.00   3,898,833.33   e-bidding 1. บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมชั่น  บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ.จ 31/2562
แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด 3,288,003.00               เสนอราคาเหมาะสมภายใน  28 ม.ีค. 62

3,510,000.00               วงเงินงบประมาณ
2. บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด

3,288,003.00               
3. บริษัท คิว เอ็กซ์เพรส
 (ประเทศไทย) จ ากัด

3,352,998.00               
4. ห้างหุน้ส่วน เอ็น.พี.เอส.
2540 กรุ๊ป จ ากัด

3,539,000.00               
24 2,700.00          2,684.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี บริษัท โตโยต้านนทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  จ.64/2562

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด เสนอราคาเหมาะสมภายใน  29 ม.ีค. 62
2,684.10                      2,684.10                      วงเงินงบประมาณ

             

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-
1147 นนทบุรี

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา
ทีเ่สนอ (บาท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า

วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

จ้างตรวจรับงบการเงินทีน่ าส่งทาง
ไปรษณีย์และการบันทึกรับและจัดเก็บ
ภาพ (Scan) งบการเงินและส าเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ทีจ่ัดส่งในรูปแบบ
กระดาษจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP 
Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาด
เป้าหมาย


