
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (cctv) 21,000.00        20,865.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด จ.76/2563

                              20,865.00                              20,865.00 ๓ ส.ค. ๖๓

2 273,000.00      272,850.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ำกัด สญ.จ.58/2563

                            272,850.00                           272,850.00 ๕ ส.ค. ๖๓

3 141,900.00      121,049.10      เฉพาะเจาะจง  บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส  บริษัท วัน.ดี.ดี.บิสซิเนส สญ.ซ.8/2563

                            121,049.10                           121,049.10 ๕ ส.ค. ๖๓

4 24,000.00        23,818.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท สมำร์ท เบสท์บำยส์ จ ำกัด บริษัท สมำร์ท เบสท์บำยส์ จ ำกัด ซ.26/2563

                              23,818.20                              23,818.20 ๗ ส.ค. ๖๓

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 47 รายการ 282,000.00      281,839.00      เฉพาะเจาะจง ร้ำนเจริญพำณิชย์ ร้ำนเจริญพำณิชย์ ซ.27/2563

                            281,839.00                           281,839.00 ๑๐ ส.ค. ๖๓

จ้างพิมพ์แบบบริการข้อมูลธุรกิจ 
(บธ.1) จ านวน 1,500,000 แผ่น

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือแผงก้ันจราจรเหล็กแบบมีล้อ และ
กรวยจราจร



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 450,000.00      447,260.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทีฟ พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท ครีเอทีฟ พลำซ่ำ จ ำกัด สญ.จ.59/2563

                            447,260.00                           447,260.00 ๑๑ ส.ค. ๖๓

7 20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง จ.77/2563

๑๓ ส.ค. ๖๓

20,000.00                              20,000.00                             

8 35,000.00        33,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด จ.78/2563

                              33,000.00                              33,000.00 ๑๔ ส.ค. ๖๓

9 60,000.00        51,360.00        เฉพาะเจาะจง จ.79/2563

๑๔ ส.ค. ๖๓

51,360.00                              51,360.00                             

10 360,000.00      360,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากัด บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากัด สญ.จ.60/2563

350,000.00                            350,000.00                          ๑๔ ส.ค. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมจัดงานฟ้ืนเศรษฐกิจด้วย
ธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตร้ี
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาด าเนินการบริหารจัดการ
ระบบการเรียนการสอนผ่านส่ือ
ออนไลน์ (e-Learning)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างจัดท าใบตอบรับในประเทศและ
ซองจดหมายชนิดพิมพ์ส าเร็จรูปแบบ
เจาะหน้าต่าง

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตร้ี 
จ ากัด

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับ
อากาศเพ่ือใช้ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนา HR 
เชิงรุกสู่ยุคดิจิทัล ณ จังหวัด
สมุทรสงคราม ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖
สิงหาคม ๒๕๖๓

บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ 
ทรำนสปอร์ต จ ำกัด

จ้างเหมาขนย้ายและจัดเก็บเก้าอ้ี
ส านักงาน ณ คลังจัดเก็บเอกสาร 
(โกดังบางบัวทอง)

บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ ทรำน
สปอร์ต จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

11 จ้างท าตรายาง จ านวน ๕๓๘ อัน 60,000.00        55,990.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมธร ร้านธรรมธร จ.80/2563

55,990.00                              55,990.00                             ๑๗ ส.ค. ๖๓

12 25,100.00        25,079.73        เฉพาะเจาะจง จ.81/2563

๑๙ ส.ค. ๖๓

25,079.73                              25,079.73                             

13 19,000.00        18,671.50        เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ควอลิที ไอทีเซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ควอลิที ไอทีเซอร์วิส จ.82/2563

18,671.50                              18,671.50                             ๒๐ ส.ค. ๖๓

14 378,000.00      377,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โซซุรุ จ ากัด บริษัท โซซุรุ จ ากัด สญ.จ.61/2563

377,000.00                            377,000.00                          ๒๐ ส.ค. ๖๓

15 4,500.00          4,173.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี รูทีน จ ากัด บริษัท แฮปป้ี รูทีน จ ากัด จ.83/2563

4,173.00                                4,173.00                               ๒๔ ส.ค. ๖๓

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 
นง-9346 นนทบุรี

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีด จ านวน 
7 เคร่ือง

จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหาร

จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B 
Franchise) รุ่นท่ี 23 ประจ าปี 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์งาน
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการได้อย่าง
ย่ังยืน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

16 20,000.00        18,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ.84/2563

18,000.00                              18,000.00                             ๒๕ ส.ค. ๖๓

17 12,000.00        12,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ อินรัตน์ นายวิษณุ อินรัตน์ จ.85/2563

12,000.00                              12,000.00                             ๒๕ ส.ค. ๖๓

18 500,000.00      499,904.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด สญ.จ.62/2563

499,904.00                            499,904.00                          ๒๕ ส.ค. ๖๓

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับ
อากาศเพ่ือใช้ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและ
เช่ือมโยงเครือข่ายส านักงานบัญชี
คุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันท่ี 
๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
เอกชน ส าหรับเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ณ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
พิษณุโลก และเลย ระหว่างวันท่ี 
26-28 สิงหาคม 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมขับเคล่ือนการน าระบบ 
POS ไปใช้ในร้านค้าโชวห่วย
เชิงบูรณาการ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

19 12,000.00        9,900.00          เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ นพรัมย์ นายอนันต์ นพรัมย์ จ.86/2563

9,900.00                                9,900.00                               ๒๘ ส.ค. ๖๓

20 2,340.00          2,340.00          เฉพาะเจาะจง นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง จ.87/2563

2,340.00                                2,340.00                               ๓๑ ส.ค. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ และผ้าสเกิร์ต 
จ านวน 50 ผืน

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ
เอกชน เพ่ือใช้ส าหรับเดินทางไป
ตรวจสอบกลุ่มทะเบียนธุรกิจและ
อ านวยความสะดวกทางการค้า 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด 
ยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ


