
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 57,404.09        57,404.09        เฉพาะเจาะจง จ.6/2564

๔ พ.ย. ๖๓

                              57,404.09                              57,404.09

2 7,250,000.00   7,250,000.00   e-bidding 1. บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด สญ.จบ.9/2564

7,245,000.00 ๔ พ.ย. ๖๓

7,230,000.00                        

7,230,000.00                          

3 4,500,000.00   4,500,000.00   e-bidding 1. บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด สญ.จ.5/2564

4,290,700.00                         4,290,700.00 ๙ พ.ย. ๖๓

 2. บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จ ากัด

                          4,388,000.00

4 300,000.00      299,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด สญ.จ.6/2564

299,600.00 299,600.00 ๑๐ พ.ย. ๖๓

5 13,375.00        13,375.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด จ.7/2564

13,375.00                              13,375.00                             ๑๒ พ.ย. ๖๓

จ้างบ ารุงรักษาระบบให้บริการรับงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD 
e-Filing)  2. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 

(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบริการข่าวตัดออนไลน์ (Online 
News Clipping) และบริการติดตาม
ข่าวจากเว็บไซต์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ 
จ านวน 6 คัน

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (cctv) 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ 
จ านวน ๒ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

จ้างพัฒนาระบบคัดกรอง วิเคราะห์ 
และแจ้งเตือนความผิดปกติของ
รายงานทางการเงินด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือสนับสนุน
การตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 จ้างท าตรายาง จ านวน 33 อัน 4,700.00          4,510.00          เฉพาะเจาะจง ร้ำนธรรมธร ร้ำนธรรมธร จ.8/2564

4,510.00                                4,510.00                               ๑๓ พ.ย. ๖๓

7 44,000.00        42,000.00        เฉพาะเจาะจง จ.9/2564

๑๖ พ.ย. ๖๓

42,000.00                              42,000.00                             

8 15,000.00        12,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยปภำวิท พรหมพัด นำยปภำวิท พรหมพัด จ.10/2564

                              12,000.00                              12,000.00 ๑๘ พ.ย. ๖๓

9 450,000.00      449,400.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ.7/2564

๒๓ พ.ย. ๖๓

                            449,400.00                           449,400.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างจัดท าวารสารกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับท่ี 
๖๕ - ๗๐)

บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ ทรำน
สปอร์ต จ ำกัด

บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ 
ทรำนสปอร์ต จ ำกัด

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพ่ือ
ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร จุดประกายความคิดเชิง
พัฒนาและเทคนิคการสอนงาน 
(Growth Mindset with Coaching 
for Success) ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๒๙
 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัด
กาญจนบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือ
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบนิติบุคคลไทยท่ีมี
คนต่างด้าวร่วมถือหุ้นท่ีอาจมี
ลักษณะนอมินี ณ จังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

 บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

10 24,042,530.00 24,040,000.00 e-bidding สญ.จบ.10/2564

๒๓ พ.ย. ๖๓

24,000,000.00                       24,000,000.00

2. บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด

24,033,600.00                       

3. บริษัท ดาต้าโกลบ จ ากัด

24,040,000.00                       

11 จ้างท าตรายาง จ านวน 8 อัน 1,200.00          920.00             เฉพาะเจาะจง ร้ำนธรรมธร ร้ำนธรรมธร จ.11/2564

                                   920.00                                  920.00 ๒๔ พ.ย. ๖๓

12 10,500.00        7,620.00          เฉพาะเจาะจง ร้ำนเพ่ือน โอ.เอ. 2001 ร้ำนเพ่ือน โอ.เอ. 2001 จ.12/2564

                                7,620.00                                7,620.00 ๒๔ พ.ย. ๖๓

13 3,600,000.00   3,596,833.33   e-bidding 1. บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อุดมงำน จ ำกัด สญ.จ.8/2564

                          3,388,000.00                         3,420,000.00 ๒๕ พ.ย. ๖๓

2. บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ากัด

3,290,000.00                          

3. บริษัท อุดมงาน จ ากัด

3,420,000.00                          

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมกระตุ้นการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select ภายใต้
โครงการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP 
สู่แหล่งจ าหน่าย

จ้างบ ารุงรักษาระบบงานการ
ให้บริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1. บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างท าส าเนาเอกสารงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจโลจิสติกส์ คร้ังท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

3,300,843.00                          

5.  บริษัท แคร์ยู จ ากัด

3,210,000.00                          

6. บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด

3,415,000.00                          

7. บริษัท จี ดี เอ็กซ์ จ ากัด

3,467,000.00                          

8. บริษัท ออลบิซ (2019) จ ากัด

3,272,000.00                          

2,999,900.00                          

10. บริษัท เอ ลอยัลต้ี กรุ๊ป จ ากัด

2,913,000.00                          

3,296,833.00                          

12. บริษัท ฟอร์เวิร์ด สตูดิโอ จ ากัด

3,348,000.00                          

 4. บริษัท เอส.ดับเบ้ิลยู.ซี. ครีเอช่ัน 
จ ากัด

 9. บริษัท แมเนจเม้นท์ เอ็กซ์ซิบิช่ัน 
แอนด์ อิเล็คทริค จ ากัด

 11. บริษัท ไฮ-เพอร์เฟคท์ เอ็กซ์ซิ
บิช่ันแอนด์ออแกไนเซอร์ จ ากัด


