
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 7,800.00           7,704.00          เฉพาะเจาะจง ซ. 2/2563

๑ พ.ย. ๖๒

7,704.00                                7,704.00                              

2 2,859.00           1,971.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จ ากัด  บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จ ากัด ซ. 3/2563

1,971.00                                1,971.00                              ๘ พ.ย. ๖๒

3 200,000.00       199,500.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ 5/2563

๘ พ.ย. ๖๒

199,500.00                            199,500.00                          

4 20,000.00         12,500.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท กะตะเซ็นเตอร์คาร์เร้นท์ จ ากัด จ.9/2563

12,500.00                              ๒๐ พ.ย. ๖๒

12,500.00                            

 บริษัท กะตะเซ็นเตอร์คาร์เร้นท์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือ
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบนิติบุคคลไทยท่ีมีคน
ต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอ
มินี) ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันท่ี
๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค 
ซัพพลาย จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ใบอนุญาตผู้บังคับ
หลักประกัน จ านวน ๓ ม้วน

 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ไฮเทค 
ซัพพลาย จ ากัด

ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร 24 ช่ัวโมง 
สร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการ
ท่ีมีมูลค่าสูง

 บริษัท นิว อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 
โปรโมช่ัน จ ากัด

 บริษัท นิว อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 
โปรโมช่ัน จ ากัด

จ้างเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าผ่านส่ือส่ิงพิมพ์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 40,000.00         37,450.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท แฮปป้ี รูทีน จ ากัด  บริษัท แฮปป้ี รูทีน จ ากัด จ.10/2563

37,450.00                              37,450.00                            ๒๖ พ.ย. ๖๒

6 480,000.00       480,000.00      เฉพาะเจาะจง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สญ. จ 6/2563

480,000.00                            480,000.00                          ๒๖ พ.ย. ๖๒

7 485,000.00       485,000.00      เฉพาะเจาะจง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สญ. จ 7/2563

485,000.00                            485,000.00                          ๒๖ พ.ย. ๖๒

8 7,000.00           6,000.00          เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟู่ ซวงหลง ทัวร์ จ ากัด  บริษัท ฟู่ ซวงหลง ทัวร์ จ ากัด จ.11/2563

                                6,000.00                               6,000.00 ๒๗ พ.ย. ๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือ
เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้า จังหวัด
ล าปาง และเปิดงานหอการค้าแฟร์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างพิมพ์ปกส าหรับจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม

จ้างกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (EEC และ SEC) 
ยุคดิจิทัล

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย
ผู้บริหารสมาคมการค้า Trade 
Association President Club 
(TAP Club)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 1,016,888.00    1,016,850.00   e-bidding สญ. จ 8/2563

๒๗ พ.ย. ๖๒

1,015,560.00                          1,015,560.00                       

10 756,160.00       756,133.33      e-bidding สญ. จ 9/2563

๒๗ พ.ย. ๖๒

680,000.00                            680,000.00                          

704,000.00                            

3. บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด

751,000.00                            

652,000.00                            

756,120.00                            

จ้างบริการรักษาความสะอาดพ้ืนท่ี
ภายในอาคารท่ีท าการส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๑-๖ รวม ๖ 
แห่ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ระยะเวลา ๑๐ เดือน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ภายในบริเวณ อาคารท่ีท าการ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 
และ 3 รวม 2 แห่ง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ระยะเวลา ๑๐ เดือน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

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

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

 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย
กรุงสยามกฎหมายเเละธุรกิจ จ ากัด

 2. บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เอ็ม.วาย.เซอร์วิส. จ ากัด

 4.  บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.
เอ. ซีเคียวริต้ีการ์ด จ ากัด

 5. บริษัท รักษาความปลอดภัย 
จิณณพัด จ ากัด

 บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุง
สยามกฎหมายและธุรกิจ จ ากัด


