
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 2,555,640.00    2,555,631.84   เฉพาะเจาะจง สญ. ช 1/2563

๗ ต.ค. ๖๒

2,555,631.84                          2,555,631.84                       

2 864,000.00       864,000.00      เฉพาะเจาะจง  นางเช่ือม ฤทธ์ิงาม  นางเช่ือม ฤทธ์ิงาม สญ. ช 2/2563

864,000.00                            864,000.00                          ๗ ต.ค. ๖๒

3 11,052,080.00  11,052,080.00 เฉพาะเจาะจง สญ. จบ 1/2563

๗ ต.ค. ๖๒

11,052,080.00                       11,052,080.00                     

4 35,000.00         35,000.00        เฉพาะเจาะจง จ.1/2563

๘ ต.ค. ๖๒

35,000.00                              35,000.00                            

5 36,400.00         36,380.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) จ.2/2563

                              36,380.00                             36,380.00 ๘ ต.ค. ๖๒

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

 บริษัท อามีโก้อินเเตอร์เนช่ันแนล 
กรุ๊ป จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและคอมพิวเตอร์
 จ ากัด

 บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2563

จ้างบ ารุงรักษาระบบงานการให้บริการ
 ปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 มีนาคม
 2563)

 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2563

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการของ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4

เช่าพ้ืนท่ีโกดังส าหรับจัดเก็บเอกสาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

 บริษัท อามีโก้อินเเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป
 จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 30,000.00         28,890.00        เฉพาะเจาะจง จ.3/2563

๘ ต.ค. ๖๒

28,890.00                              28,890.00                            

7 143,840.00       143,840.00      เฉพาะเจาะจง สญ. จ 1/2563

๘ ต.ค. ๖๒

143,840.00                            143,840.00                          

8 616,665.00       616,665.00      เฉพาะเจาะจง สญ. จบ 2/2563

๘ ต.ค. ๖๒

616,665.00                            616,665.00                          

9 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าปีงบประมาณ 2563 100,000.00       99,960.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอ ซี พี น้ าด่ืม จ ากัด  บริษัท ไอ ซี พี น้ าด่ืม จ ากัด ซ.1/2563

99,960.00                              99,960.00                            ๙ ต.ค. ๖๒

จ้างบ ารุงรักษาห้อง Data Center 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง (ระยะเวลา
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562-1 
มีนาคม 2563)

 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ
เมนท์ จ ากัด

 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ
เมนท์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงสยาม
กฎหมายเเละธุรกิจ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุง
สยามกฎหมายเเละธุรกิจ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบริการก าจัดปลวก มด แมลงสาบ
และหนู อาคารส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต ๒ และ เขต ๓ ประจ าปี
งบประมาณ 2563

 บริษัท โปร-ทีม ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารท่ีท าการส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต 2 และ 3 รวม 2 เขต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ระยะเวลา 2 เดือน)



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

10 203,112.00       203,112.00      เฉพาะเจาะจง สญ. จ 2/2563

๙ ต.ค. ๖๒

203,112.00                            203,112.00                          

11 726,665.00       726,665.00      เฉพาะเจาะจง สญ. จบ 3/2563

๙ ต.ค. ๖๒

                            726,665.00                           726,665.00

12 695,830.00       695,830.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด  บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด สญ. จบ 4/2563

                            695,830.00                           695,830.00 ๙ ต.ค. ๖๒

13 18,000.00         18,000.00        เฉพาะเจาะจง จ.4/2563

๑๐ ต.ค. ๖๒

18,000.00                              18,000.00                            

จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
Image Processing (ระยะเวลาต้ังแต่
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑ มีนาคม 
๒๕๖๓)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับ
อากาศ เพ่ือใช้ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Leadership 
Mindset Strategic Thinking ณ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่าง
วันเสาร์ท่ี ๑๙ - วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ระยะเวาลา
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562-1 
มีนาคม 2563)

จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคาร
ท่ีท าการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 รวม 6 เขต ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 2 
เดือน)

 บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

 บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์
 เซอร์วิสเซส จ ากัด

 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด 
(มหาชน)

 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด

 บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

14 177,500.00       158,780.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด  บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด สญ. ซ 1/2563

                            158,780.00                           158,780.00 ๑๐ ต.ค. ๖๒

15 2,916,000.00    2,916,000.00   เฉพาะเจาะจง สญ. จบ 5/2563

๑๐ ต.ค. ๖๒

2,916,000.00                          2,916,000.00                       

16 1,970,240.00    1,970,232.00   เฉพาะเจาะจง  บริษัท เจ เอ เรียลต้ี จ ากัด  บริษัท เจ เอ เรียลต้ี จ ากัด สญ. ช 3/2563

                          1,970,232.00                        1,970,232.00 ๑๑ ต.ค. ๖๒

17 1,225,000.00    1,225,000.00   เฉพาะเจาะจง สญ. ช 4/2563

๑๑ ต.ค. ๖๒

1,225,000.00                          1,225,000.00                       

18 13,618.00         13,618.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านดี ก๊อปป้ี แอนด์แสตมป์  ร้านดี ก๊อปป้ี แอนด์แสตมป์ จ.5/2563

                              13,618.00                             13,618.00 ๑๘ ต.ค. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน)

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน)

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ประจ าปี
งบประมาณ 2563

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการของ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 
รายการ รวม 54 เคร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 6 
เดือน)

จ้างบ ารุงรักษาระบบให้บริการรับงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD 
e-Filing (ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 
2563)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

19 89,880.00         89,880.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด จ.6/2563

89,880.00                              89,880.00                            ๒๑ ต.ค. ๖๒

20 95,300.00         95,230.00        เฉพาะเจาะจง จ.7/2563

๒๑ ต.ค. ๖๒

95,230.00                              95,230.00                            

21 480,000.00       479,895.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด  บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด สญ. จ 3/2563

                            479,895.00                           475,000.00 ๒๔ ต.ค. ๖๒

22 16,000.00         16,000.00        เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.8/2563

16,000.00                                                          16,000.00 ๒๕ ต.ค. ๖๒

23 2,322,000.00    2,322,000.00   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ธัญวิลล์ จ ากัด  บริษัท ธัญวิลล์ จ ากัด สญ. ช 5/2563

                          2,322,000.00                        2,322,000.00 ๒๘ ต.ค. ๖๒

จ้างบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 
(cctv) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

 บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

จ้างท ารายงานข้อมูลการจดทะเบียน
นิติบุคคลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการของ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
5 เคร่ือง

จ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนา
ร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย
 ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีก
ไทยให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
ปีงบประมาณ 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

24 300,000.00       299,600.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด  บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด สญ. จ 4/2563

                            299,600.00                           299,600.00 ๒๙ ต.ค. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบริการข่าวตัดออนไลน์ (Online 
News Clipping) และบริการติดตาม
ข่าวจากเว็บไซต์


