
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 17,000.00        16,906.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด จ. 21/2563

16,906.00                             16,906.00                             3 ม.ค. 63

2 33,000.00        33,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค.อินเตอร์ทัวร์ จ ำกัด บริษัท วี.เค.อินเตอร์ทัวร์ จ ำกัด จ. 22/2563

33,000.00                             33,000.00                             6 ม.ค. 63

3 1,200,000.00   1,178,700.00   e-bidding  1. บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จ ากัด  มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สญ.จ. 13/2563

998,888.00                           1,190,000.00                        ๑๓ ม.ค. ๖๓

2. บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด

1,135,270.00                        

3.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1,190,000.00                        

4 1,405,000.00   1,398,490.00   e-bidding  1. บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จ ากัด  บริษัท ควอลิต้ี โฟกัส จ ำกัด สญ.จ. 14/2563

1,188,888.00                        1,391,990.00                        ๑๕ ม.ค. ๖๓

2. บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด

1,349,270.00                        

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมล าโพงและชุดสายสัญญาณ
เสียง ห้องศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ช้ัน ๖

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
เอกชน ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise 
Towards Global)

จ้างยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรน
ไชส์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

3. บริษัท ควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด

1,391,990.00                        

4. บริษัท จัสมิน เซอร์วิส จ ากัด

1,355,555.00                        

1,393,140.00                        

6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1,300,000.00                        

5 30,500.00        30,500.00        เฉพาะเจาะจง จ. 23/2563

16 ม.ค. 63

30,500.00                             30,500.00                             

6 8,800,000.00   8,799,166.66   e-bidding สญ.จ. 15/2563

๑๖ ม.ค. ๖๓

7,921,500.00                        7,249,228.60                        

7,211,000.00                        

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 
2555

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศของกอง
ทะเบียนธุรกิจ (สจก. และ สพข.3) 
จ านวน ๓ เคร่ือง

 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.เอส.
2540 กรุ๊ป

กิจกรรมพัฒนาศักยภาด้านการตลาด
และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP 
Select เข้าสู่ช่องทางการตลาด
ออฟไลน์และออนไลน์

 1. บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์
 ดีไซน์ จ ากัด

 2. บริษัท คิว เอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 
2555

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ 
ดีไซน์ จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

7,249,228.60                        

4. บริษัท พีโอ ออร์แกไนซ์ จ ากัด

8,796,000.00                        

                        7,099,999.00

 6. บริษัท เอ็กซ์พิเรียนซ์ อีเวนท์ 
จ ากัด

                        7,799,557.00

 7. บริษัท คิริมารุ จ ากัด

                        8,399,564.00

 8. มหาวิทยาลัยบูรพา

8,200,000.00                        

7 2,138,500.00   2,126,666.67   e-bidding  บริษัท เจโนไซส์ จ ำกัด สญ.จ. 16/2563

                        1,986,562.00 16 ม.ค. 63

2,057,700.00                        

2. บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จ ากัด

1,850,000.00                        

จ้างพัฒนาและส่งเสริมการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand 
Franchise Award 2020 : TFA 
2020)

 1. บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน
 จ ากัด

 3. บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์
 ดีไซน์ จ ากัด

 5. บริษัท อินไซท์ คอนซัลต้ิง รีเสิร์ช 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

3. บริษัท ควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด

2,120,166.67                        

4. บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด

1,986,562.00                        

2,100,000.00                        

6.  บริษัท แบรนด์ยัง จ ากัด

2,115,000.00                        

7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2,050,000.00                        

8 20,000.00        14,000.00        เฉพาะเจาะจง จ. 24/2563

17 ม.ค. 63

14,000.00                             14,000.00                             

9 3,500.00          3,500.00          เฉพาะเจาะจง จ. 25/2563

22 ม.ค. 63

3,500.00                               3,500.00                               

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ เพ่ือ
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบนิติบุคคลไทยท่ีมีคน
ต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 (นอ
มินี) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง
วันท่ี 20 - 24 มกราคม 2563

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมุย ลักเชอร่ี 
ทรำนสปอร์ต

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมุย ลักเชอร่ี 
ทรำนสปอร์ต

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 
2555

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 
2555

 5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.เอส.
2540 กรุ๊ป



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

10 40,000.00        39,590.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สวัสดี มีเดีย จ ำกัด บริษัท สวัสดี มีเดีย จ ำกัด จ. 26/2563

39,590.00                             39,590.00                             24 ม.ค. 63

11 1,600.00          1,574.00          เฉพาะเจาะจง นำยศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง นำยศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง จ. 27/2563

1,574.00                               1,574.00                               29 ม.ค. 63

12 5,800,000.00   5,832,000.00   เฉพาะเจาะจง สญ. จบ. 6/2563

๒๙ ม.ค. ๖๓

                        5,800,000.00                         5,800,000.00

13 207,000.00      206,375.18      เฉพาะเจาะจง สญ. จ. 17/2563

๓๐ ม.ค. ๖๓

206,375.18                           206,375.18                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมท่อน้ าท้ิง (Floor drain) และ
ฝ้าเพดานภายในห้องน้ า

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียร่ิง 
2015 จ ำกัด

 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็นจิเนียร่ิง 
2015 จ ำกัด

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาระบบให้บริการรับงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD 
e-Filing (ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2563 - 1 ตุลาคม 
2563)

จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ ผ้าสเกิร์ต และ ผ้า
คลุมเก้าอ้ี จ านวน 61 ผืน

จ้างด าเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้การ
สร้างทีมพัฒนาร้านค้า Smart โชวห่วย


