
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 16,000,000.00 15,998,536.67 e-bidding 1. บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ำกัด สญ.จ.63/2563

15,298,421.00                       ๑ ก.ย. ๖๓

                      15,200,000.00

15,200,000.00                       

2 46,000.00        44,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กูลสวัสด์ิ ทรานสปอร์ต จ ากัด จ.88/2563

44,000.00                              44,000.00                             ๘ ก.ย. ๖๓

 

3 12,000.00        8,000.00          เฉพำะเจำะจง นายสุรชัย รอดรัตน์ นายสุรชัย รอดรัตน์ จ.89/2563

                                8,000.00                                8,000.00 ๘ ก.ย. ๖๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ
เอกชน ส ำหรับเดินทำงไปตรวจสอบ
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำ ส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระบ่ี ตรัง 
พัทลุง และสงขลำ ระหว่ำงวันท่ี 
9-10 กันยำยน 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงจัดกิจกรรมสร้ำงภำพลักษณ์
กระตุ้นกำรรับรู้และกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ภำยใต้โครงกำร
เช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่ง
จ ำหน่ำย

2.  บริษัท 124 คอมมิวนิเคช่ันส 
คอนซัลต้ิง จ ำกัด

 บริษัท 124 คอมมิวนิเคช่ันส 
คอนซัลต้ิง จ ากัด

จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศ เพ่ือ
ใช้ในโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมหลักสูตร เสริมสร้ำงกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืนด้วยปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเพชรบุรี
 ระหว่ำงวันท่ี ๑๒ - ๑๓ กันยำยน 
๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

4 34,500.00        34,500.00        เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.90/2563

                              34,500.00                              34,500.00 ๙ ก.ย. ๖๓

5 19,795.00        19,795.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ากัด จ.91/2563

                              19,795.00                              19,795.00 ๑๐ ก.ย. ๖๓

6 162,000.00      160,072.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด สญ.จ.64/2563

                            160,072.00                           160,072.00 ๑๐ ก.ย. ๖๓

7 155,000.00      149,800.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด บริษัท โอเอซิส มีเดีย จ ากัด สญ.จ.65/2563

                            149,800.00                           149,800.00 ๑๑ ก.ย. ๖๓

8 26,000,000.00 25,996,666.66 e-bidding 1. บริษัท โมด อิมเมจ จ ำกัด สญ.จ.66/2563

                       23,999,030.00 ๑๔ ก.ย. ๖๓

22,880,000.00                      

22,880,000.00                       

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงจัดงำนพิธีมอบรำงวัลส ำนักงำน
บัญชีดิจิทัลดีเด่น (Best Digital 
Accounting Firm Award) ประจ ำปี
 ๒๕๖๓

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 
๙ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงซ่อมกล้องวงจรปิด (cctv) 
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเขต ๔ 
เขต ๕ และเขต ๖ จ ำนวน ๔ เคร่ือง

 บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิช่ัน เซอร์วิส 
จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงด ำเนินกิจกรรม สร้ำงกำรรับรู้ใน
กำรใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทำง
ธุรกิจ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกิจกรรมจัดหำแหล่งจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้ำงเครือข่ำย
เช่ือมโยงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ OTOP 
เข้ำสู่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยออฟไลน์
และออนไลน์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

 2. บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิช่ัน เซอร์วิส 
จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 10,000.00        9,465.00          เฉพำะเจำะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.28/2563

9,465.00                                9,465.00                               ๑๕ ก.ย. ๖๓

10 220,000.00      219,649.60      เฉพำะเจำะจง บริษัท วำย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท วำย.ไอ.เอ็ม.กรุ๊ป จ ำกัด สญ.จ.67/2563

                            219,649.60                           219,649.60 ๑๖ ก.ย. ๖๓

11 5,500.00          5,483.75          เฉพำะเจำะจง จ.92/2563

๑๗ ก.ย. ๖๓

5,483.75                                5,483.75                               

12 480,000.00      459,000.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ๊ิกบอส สต๊ำฟ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ๊ิกบอส สต๊ำฟ สญ.จ.68/2563

                            459,000.00                           459,000.00 ๑๗ ก.ย. ๖๓

13 41,500.00        40,927.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ากัด บริษัท เดอะ คอนเน็ค 789 จ ากัด จ.93/2563

40,927.50                              40,927.50                             ๒๑ ก.ย. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงท ำแผ่นพับ (Brochures) 
ส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ จ ำนวน 
๕,๐๐๐ ช้ิน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อ
น้ ำท้ิงและระบบท่อส่งน้ ำประปำ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดธุรกิจ
ชุมชนตำมโครงกำรเช่ือมโยง
ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งจ ำหน่ำย

จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถรำชกำร 
ย่ีห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นง-
8271 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

ซ้ือวัสดุส ำนักงำนเพ่ือใช้ในกำรจัด
สัมมนำพัฒนำร้ำนค้ำปลีกสู่กำรเป็น 
Smart โชวห่วย จังหวัดเชียงรำย 
จ ำนวน ๓ รำยกำร



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

14 30,000.00        30,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.94/2563

30,000.00                              30,000.00                             ๒๓ ก.ย. ๖๓

15 89,900.00        73,623.70        เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้ำง จ ำกัด บริษัท บี.ดี.วี.วิวัฒน์ก่อสร้ำง จ ำกัด จ.95/2563

73,623.70                              73,623.70                             ๒๓ ก.ย. ๖๓

16 ซ้ืออุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ ำ 35,000.00        33,810.00        เฉพำะเจำะจง นำงประภัสสร นันทะ นำงประภัสสร นันทะ ซ.29/2563

                              33,810.00                              33,810.00 ๒๓ ก.ย. ๖๓

17 782,000.00      781,100.00      e-market บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด ซ.30/2563

749,000 ๒๕ ก.ย. ๖๓

759,700.00                            

                            749,000.00

3. บริษัท เสมอดำว จ ำกัด

900,000.00                            

4. บริษัท เมกำออฟฟิศ จ ำกัด

765,000.00                            

จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 
๔ เคร่ือง

1. บริษัท โรงงำนอุตสำหกรรม
กระดำษบำงปะอิน จ ำกัด

 2. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด

ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร เอ 4 น้ ำหนัก
 80 แกรม จ ำนวน 10,000 รีม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและ
ระบบส่ือสำร ห้อง e-Registration 
Support Center ช้ัน ๙



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5. บริษัท โอเคซี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

1,155,600.00                          

749,000.00                            

18 166,000.00      150,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แซฟวี เวย์ จ ำกัด บริษัท แซฟวี เวย์ จ ำกัด สญ.จ.69/2563

150,000.00                            150,000.00                          ๓๐ ก.ย. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอรำคำ

เหมำะสมภำยในวงเงิน
งบประมำณ

จ้ำงกิจกรรมสร้ำงโอกำสทำง
กำรตลำดผู้ประกอบกำรชุมชนสู่
กำรค้ำออนไลน์

 6. บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอร์จี จ ำกัด


