
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 29,300.00        29,300.00        เฉพาะเจาะจง จ. 12/2563

2 ธ.ค. 62

29,300.00                             29,300.00                             

2 3,500.00          2,824.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จ ากัด ซ. 4/2563

2,824.80                               2,824.80                               3 ธ.ค. 62

3 2,545,650.00   2,545,646.40   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด สญ.ช. 6/2563

2,545,646.40                        2,545,646.40                        ๓ ธ.ค. ๖๒

4 2,525,950.00   2,520,667.00   e-bidding สญ. จ. 10/2563

๔ ธ.ค. ๖๒

2,494,000.00                        2,494,000.00                        

2. บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด

2,222,000.00                        

3. บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด

2,448,900.00                        

4. บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จ ากัด

1,910,000.00                        

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 
2555

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 
2555

 1. บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์
 ดีไซน์ จ ากัด

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการของ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ซ้ือวัสดุเพ่ือผลิตส่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
๗ เคร่ือง ของส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้า เขต ๓

 บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

จ้างกิจกรรมพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ
ออนไลน์ Smart Village Online 
ปีงบประมาณ 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5.  บริษัท จิตรกร คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

2,242,566.95                        

6. บริษัท เก่ง จัง ครีเอช่ัน เฮ้าส์ จ ากัด

2,241,900.00                        

5 60,000.00        60,000.00        เฉพาะเจาะจง จ. 13/2563

9 ธ.ค. 62

60,000.00                             60,000.00                             

6 33,000.00        33,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท วี.เค.อินเตอร์ทัวร์ จ ากัด  บริษัท วี.เค.อินเตอร์ทัวร์ จ ากัด จ. 14/2563

33,000.00                             33,000.00                             9 ธ.ค. 62

7 700,000.00      699,000.00      คัดเลือก  บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด  บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด สญ.จ. 11/2563

699,000.00                           699,000.00                          ๑๓ ธ.ค. ๖๒

จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี พ.ศ.
 ๒๕๖๒ การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

จ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาด OTOP 
(กิจกรรมน าเสนอและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีอยู่ในความ
ส่งเสริมของหน่วยงานในงาน OTOP 
City ๒๐๑๙) โครงการเพ่ิมมูลค่าและ
สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ 
OTOP Select

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
เอกชน ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร และ
อ านาจเจริญ ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

8 40,000.00        36,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ. 16/2563

36,000.00                             36,000.00                             11 ธ.ค. 62

9 60,000.00        51,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด  บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ. 17/2563

51,000.00                             51,000.00                             16 ธ.ค. 62

10 4,100.00          4,060.12          เฉพาะเจาะจง จ. 18/2563

18 ธ.ค. 62

4,060.12                               4,060.12                               

11 7,000.00          6,744.86          เฉพาะเจาะจง จ. 19/2563

20 ธ.ค. 62

6,744.86                               6,744.86                               

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นจ-1584 นนทบุรี

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับ
อากาศ เพ่ือใช้ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร องค์กรสร้างสุข 
มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน ณ จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างวันท่ี 14-15 ธันวาคม
 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับ
อากาศเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากร ด้านดิจิทัล
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรท่ี ๑ 
ก้าวทันเทคโนโลยีสู่องค์กรดิจิทัล 
ณ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันท่ี 
๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน
 กม-2601 นนทบุรี

 บริษัท เอขซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

 บริษัท เอขซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล
 จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

12 6,000.00          5,671.00          เฉพาะเจาะจง จ. 20/2563

23 ธ.ค. 62

5,671.00                               5,671.00                               

13 7,000,000.00   6,991,715.00   e-bidding สญ.จ. 12/2563

๒๗ ธ.ค. ๖๒

6,364,140.00                        5,787,068.25                        

2. บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด

6,399,000.00                        

5,787,068.25                        

4. บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. มีเดีย จ ากัด

6,798,780.00                        

5. บริษัท วี อาร์ เฟรนด์ จ ากัด

5,910,000.00                        

6.  บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด

6,792,000.00                        

7. บริษัท เรด ดอท จ ากัด

6,390,000.00                        

จ้างซ่อมเคร่ืองเจาะกระดาษ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที
เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที
เซอร์วิส

จ้างกิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชน
ออนไลน์ by DBD ภายใต้โครงการ
พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 
Online (B2C)

 บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 1. บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์
 ดีไซน์ จ ากัด

 3. บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์
 ดีไซน์ จ ากัด


