
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 9,000.00               8,988.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด  บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด ซ.23/2562
8,988.00                               8,988.00                               ๒ พ.ค. ๖๒

2 4,700.00               4,650.22            เฉพาะเจาะจง บริษัท พระนคร ยนตรการ จ ากัด บริษัท พระนคร ยนตรการ จ ากัด จ.71/2562
4,650.22                               4,650.22                               ๗ พ.ค. ๖๒

3 34,000.00             33,500.00          เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.72/2562
33,500.00                             33,500.00                             7 พ.ค 62

4 33,000.00             32,100.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด  บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด จ.73/2562
                             32,100.00                              32,100.00 8 พ.ค. 62

5 25,000.00         24,072.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์  ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.24/2562
24,072.00                             24,072.00                             ๑๓ พ.ค. ๖๒

6 29,000.00             25,145.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จ ากัด  บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จ ากัด ซ.25/2562
24,956.00                             24,956.00                             ๑๔ พ.ค. ๖๒

7 68,000.00             66,340.00          เฉพาะเจาะจง จ.74/2562
17 พ.ค 62

66,340.00                             66,340.00                             

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ ย่ีห้อ
ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย -3267

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ซ้ืออุปกรณ์หัวพิมพ์ (Print Head) ย่ีห้อ 
HP DESIGNJET T1300 จ านวน 3 ตัว

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๕ 
เคร่ือง ของกองทะเบียนธุรกิจ

จ้างซ่อมเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
จ านวน ๒ เคร่ือง

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
การด าเนินงานการรับงบการเงิน ประจ าปี
 2562 จ านวน 15 รายการ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างซ่อมท่อน้ าท้ิง ช้ัน ๑๗ และห้อง
จัดเตรียมอาหาร ช้ัน ๗

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 8 เส้น และ
แบตเตอร่ีรถยนต์ จ านวน 1 ลูก

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นทีอาร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

8 52,000.00             51,061.47          เฉพาะเจาะจง จ.75/2562

23 พ.ค 62

51,061.47                             51,061.47                             

9 4,680,800.00        4,677,633.34     e-bidding  บริษัท แพรกซิส โซลูช่ัน จ ากัด  บริษัท แพรกซิส โซลูช่ัน จ ากัด สญ.จ 34/2562
                        4,640,000.00                         4,640,000.00 24 พ.ค 62
 บริษัท เฟิร์สบิซโซลูช่ัน จ ากัด
                        4,675,900.00

3,848,900.00                        
10 980,000.00           980,000.00        e-bidding  บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด

957,650.00
 บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด
957650

สญ.ซ 8/2562
                           957,650.00                            957,650.00 24 พ.ค 62
 บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จ ากัด

963,000.00                           

11 500,000.00           499,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ลอจิค อินเทลลิเจนส์ จ ากัด  บริษัท ลอจิค อินเทลลิเจนส์ จ ากัด สญ.จ 35/2562
                           490,000.00                            490,000.00 27 พ.ค 62

12 490,000.00           490,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด

 บริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด

สญ.จ 36/2562
                           490,000.00                            490,000.00 27 พ.ค 62

จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างกิจกรรมสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (DNA 
Business Camp) โครงการพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจบริการท่ีมีมูลค่าสูง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ซ้ือชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบควบคุม
บริหารจัดการส่วนกลาง จ านวน 
400 ชุด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

จ้างโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
สร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด 
Business Opportunity

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน)

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นจ-1152 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายช่ือผู้เสนอราคา/ราคา

ท่ีเสนอ (บาท)
 ผู้ได้รับการคัดเลือก/ราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

13 7,000.00               6,634.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ีรูทีน จ ากัด บริษัท แฮปป้ีรูทีน จ ากัด จ.76/2562
                               6,634.00                                6,634.00 28 พ.ค 62

14 10,000.00             9,951.00            เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด  บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด จ.77/2562

                               9,951.00 9,951.00                               28 พ.ค 62

15 1,700,000.00        1,700,000.00     e-bidding สญ.จ 37/2562

29 พ.ค 62
                        1,700,000.00                         1,289,000.00
บริษัท ๑๐๘ ทางเลือก จ ากัด
                        1,478,485.00

                        1,289,000.00
16 854,000.00           เฉพาะเจาะจง สญ.ช 8/2562

30 พ.ค 62
854,000.00                           854,000.00                           

17 299,000.00           258,000.00        เฉพาะเจาะจง สญ.จ 38/2562

30 พ.ค 62

258,000.00                           258,000.00                           

จ้างพิมพ์ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401) จ านวน 
100,000 แผ่น

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตร้ี 
จ ากัด

บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตร้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ
 รวม 54 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
(ระยะเวลา 4 เดือน)

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 ขาวด า ราคา 
0.20 บาท/หน้า

 สี ราคา 2.40 บาท
/หน้า

จ้างเอกชนด าเนินการกิจกรรมประกวด
โมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by 
DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๒ 
ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน 
Offline 2 Online (B2C)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น .พี.เอส.
2540 กรุ๊ป

จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจ
เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) 
รุ่นท่ี ๒๒ ประจ าปี ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น .พี.เอส.
2540 กรุ๊ป

จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) 
จ านวน ๓ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


