
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 450,000.00      449,400.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ. 32/2563

๓ เม.ย. ๖๓

449,400.00                            449,400.00                          

2 8,212,000.00   8,212,000.00   e-bidding บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด สญ.ซค. 6/2563

6,489,000.00                        ๘ เม.ย. ๖๓

6,787,880.00                          

2. บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด

7,283,704.00                          

7,798,550.00                          

4. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด

6,489,000.00                          

3 2,000,000.00   2,000,000.00   คัดเลือก สญ.จป. 6/2563

๙ เม.ย. ๖๓

1,982,238.13                          1,946,500.00                        

1,953,964.00                          

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทดแทน จ านวน ๙ รายการ

 3.  บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี 
จ ากัด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

 2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

1. บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต 
อิมปอร์ต จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างจัดท าวารสารกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ต้นสายปลายทางธุรกิจ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับท่ี ๖๐ - ๖๔)

จ้างท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1. บริษัท เอเช่ียน อินเทลลีเจนท์ อิน
ฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน จ ากัด
บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1,946,500.00                          

4 9,200.00          8,189.70          เฉพาะเจาะจง จ. 49/2563

๑๐ เม.ย. ๖๓

8,189.70                                8,189.70                               

5 11,545,500.00 11,502,500.00 e-bidding บริษัท บูล โอเชียน อิมเมจ จ ากัด สญ.จ. 33/2563

9,120,000.00                        ๑๖ เม.ย. ๖๓

9,630,000.00                          

2. บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ากัด

9,120,000.00                          

3. บริษัท แบง แบง จ ากัด

10,967,500.00                       

4. บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จ ากัด

10,870,000.00                       

5. บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จ ากัด

11,420,000.00                       

6.  บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด

9,965,980.00                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
จ านวน 3 คัน ย่ีห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบียน นจ-1147 
นนทบุรี, นง-9346 นนทบุรี และ 
นจ-1157 นนทบุรี

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

1. บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จ้างด าเนินกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์
ร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
สู่ Smart โชวห่วย



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

10,955,500.00                       

6 4,000,000.00   3,945,714.17   e-bidding บริษัท อุดมงาน จ ากัด สญ.จ. 34/2563

3,830,000.00                        ๑๖ เม.ย. ๖๓

3,448,610.00                          

3,325,560.00                          

3. บริษัท ไอริม จ ากัด

3,884,100.00                          

4. บริษัท อุดมงาน จ ากัด

3,830,000.00                          

5. บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด

3,637,400.00                          

6. บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จ ากัด

3,770,000.00                          

7. บริษัท เอ พลัส แอ๊คติเวช่ัน จ ากัด

3,204,650.00                          

3,239,000.00                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1. บริษัทมาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

จ้างกิจกรรมเช่ือมโยงช่องทาง
การตลาดและรูปแบบการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทาง
การตลาด  2. บริษัท คิว เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 8. บริษัทอินเตอร์ลัคส์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9. บริษัท ไอ ลีดเดอร์ ครีเอช่ัน จ ากัด

3,494,620.00                          

3,265,000.00                          

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3,550,000.00                          

7 54,600.00        54,600.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ. 50/2563

54,600.00                              54,600.00                             ๒๑ เม.ย. ๖๓

8 9,000.00          8,881.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี รูทีน จ ากัด บริษัท แฮปป้ี รูทีน จ ากัด จ. 51/2563

8,881.00                                8,881.00                               ๒๓ เม.ย. ๖๓

9 3,700.00          3,623.02          เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ากัด บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ากัด จ. 52/2563

3,623.02                                3,623.02                               ๒๓ เม.ย. ๖๓

จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร
ส าหรับกิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร A-list Business
 2020 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน 
กย-3269 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
๗ เคร่ือง

 10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เทือกสุบรรณ
 เทรดด้ิง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

10 5,000,000.00   4,950,000.00   e-bidding 1. บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ากัด สญ.จ. 35/2563

4,633,100 ๒๓ เม.ย. ๖๓

3,999,999.00                        

4,889,900.00                          

3. บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จ ากัด

4,800,000.00                          

4,250,000.00                          

3,999,999.00                          

                          4,725,000.00

                          4,250,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท อินเตอร์ลัคส์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

จ้างด าเนินกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย
และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  2. บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน 

จ ากัด

4. บริษัท 124 คอมมิวนิเคช่ันส 
คอนซัลต้ิง จ ากัด

 5. บริษัทอินเตอร์ลัคส์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.เอส.

2540 กรุ๊ป

7.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เทือกสุบรรณ 
เทรดด้ิง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                          4,887,500.00

 9.  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

4,590,000.00                          

11 72,300.00        69,015.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด จ. 53/2563

                              69,015.00                              69,015.00 ๒๔ เม.ย. ๖๓

12 90,000.00        83,492.10        เฉพาะเจาะจง จ. 54/2563

๒๗ เม.ย. ๖๓

                              83,492.10                              83,492.10

13 ซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ 3,700.00          2,220.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ. 10/2563

2,190.00                                2,190.00                               ๒๗ เม.ย. ๖๓

14 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน ๖๔๖ ตัว 1,615,000.00   1,612,846.67   e-market 1. บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์จ ากัด บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จ ากัด สญ.ซ. 3/2563

1,543,494.26 1,195,100.00                        ๒๗ เม.ย. ๖๓

2. บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด

1,537,480.00                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างของ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6

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

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

3. บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชช่ิง จ ากัด

1,430,825.40                          

4. บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากัด

1,479,340.00                          

5. บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส จ ากัด

1,195,100.00                          

1,278,757.00                          

15 ซ้ือเก้าอ้ีแถว ๔ ท่ีน่ัง จ านวน ๑๕ ชุด 283,500.00      195,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด สญ.ซ. 4/2563

195,000.00 195,000.00                          ๒๘ เม.ย. ๖๓

16 ซ้ือตู้กดน้ า จ านวน ๑ ตู้ 9,900.00          9,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ. 11/2563

9,850.00                                9,850.00                               ๓๐ เม.ย. ๖๓
มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 6.  บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

17 9,535,000.00   9,534,866.68   e-bidding 1. บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด บริษัท บีทามส์ โซลูช่ัน จ ากัด สญ.จ. 36/2563

8,881,000.00                          7,950,000.00                        ๓๐ เม.ย. ๖๓

2. บริษัท บีทามส์ โซลูช่ัน จ ากัด

7,950,000.00                          

จ้างโครงการพัฒนาระบบจองช่ือ
นิติบุคคลอัตโนมัติ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ


