
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 16,300.00        16,199.80        เฉพาะเจาะจง บริษัท พระนคร ยนตรการ จ ากัด บริษัท พระนคร ยนตรการ จ ากัด จ.13/2564

16,199.80                              16,199.80                             ๑ ธ.ค. ๖๓

2 15,800.00        15,781.43        เฉพาะเจาะจง  บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ากัด  บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จ ากัด จ.14/2564

15,781.43 15,781.43 ๓ ธ.ค. ๖๓

3 6,600.00          6,546.42          เฉพาะเจาะจง จ.15/2564

๔ ธ.ค. ๖๓

                                6,546.42                                6,546.42

4 6,039,500.00   6,039,500.00   e-bidding 1. บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด สญ.ซค.1/2564

5,867,666.00                          ๘ ธ.ค. ๖๓

                        5,698,000.00

5,698,000.00                          

3. บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จ ากัด

                          5,994,500.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อฟอร์ด จ านวน 2 คัน

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อโตโยต้า จ านวน 2 คัน

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน 
กย-๓๒๗๖ นนทบุรี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทดแทน

 2. บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล 
ซินเนอร์ยี จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอร์ยี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 10,500.00        10,500.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.16/2564

10,500.00                              10,500.00                             ๙ ธ.ค. ๖๓

6 1,800,000.00   1,799,200.00   e-bidding 1. บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด บริษัท ควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด สญ.จ.9/2564

1,690,600.00                          1,799,000.00                        ๙ ธ.ค. ๖๓

 2. บริษัท ควอลิต้ี โฟกัส จ ากัด

                          1,799,000.00

7 12,000.00        11,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์อินเตอร์ ดีไซน์ จ ากัด บริษัท สตาร์อินเตอร์ ดีไซน์ จ ากัด ซ.2/2564

11,200.00                              11,200.00                             ๑๕ ธ.ค. ๖๓

8 187,500.00      187,500.00      เฉพาะเจาะจง ซ.3/2564

๑๕ ธ.ค. ๖๓

                              91,485.00                              91,485.00

9 700,000.00      698,850.00      คัดเลือก บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ากัด สญ.จ.10/2564

                            698,850.00                           698,850.00 ๑๗ ธ.ค. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
4 เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือโช๊คประตูบานสวิงอลูมิเนียมกอง
ข้อมูลธุรกิจ และกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน จ านวน ๔ ชุด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน ๓ เคร่ือง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบิวด์ 
เอนเตอร์ไพรส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรีบิวด์ 
เอนเตอร์ไพรส

จ้างยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
แฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2564

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมน าเสนอและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City

 2020 ภายใต้โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

10 3,600,000.00   3,600,000.00   คัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีปทุม สญ.จป.1/2564

                        3,500,000.00 ๑๗ ธ.ค. ๖๓

3,464,128.00                          

3,480,000.00                          

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3,570,000.00                          

4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3,500,000.00                          

5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3,157,418.00                          

11 5,500,000.00   5,366,666.66   e-bidding 1. บริษัท ไซเทค ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ไซเทค ซิสเต็ม จ ากัด สญ.จ.11/2564

                          4,499,999.00                         4,499,999.00 ๒๑ ธ.ค. ๖๓

2. บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ ากัด

4,940,000.00                          

12 3,900,000.00   3,898,366.67   e-bidding 1. บริษัท เมจิก ไอเดีย จ ากัด บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ากัด สญ.จ.12/2564

                          3,252,800.00                         3,317,000.00 ๒๒ ธ.ค. ๖๓

2. บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซ่ี จ ากัด

3,317,000.00                          

3. บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด

3,619,000.00                          

1. บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด

 2. มูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
บริการสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการ
เพ่ิมศักยภาพธุรกิจบริการท่ีมีมูลค่าสูง
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบริหารจัดการเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ 
Startup ยกระดับศักยภาพ SME 
โครงการเพ่ิมศักยภาพธุรกิจบริการท่ี
มีมูลค่าสูง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

3,397,895.00                          

5. บริษัท อินเวอร์เจนท์ จ ากัด

3,892,660.00                          

6. บริษัท เจโนไซส์ จ ากัด

3,493,500.00                          

13 487,600.00      487,600.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จ.13/2564

๒๓ ธ.ค. ๖๓

487,600.00                            487,600.00                          

14 50,024,000.00 49,926,666.67 e-bidding สญ.ซ.3/2564

๒๓ ธ.ค. ๖๓

49,845,000.00                       49,845,000.00                      

2. บริษัท ดาต้าโกลบ จ ากัด

49,910,000.00                       

15 175,000.00      175,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ากัด สญ.จ.14/2564

175,000.00 175,000.00 ๒๔ ธ.ค. ๖๓

บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

 4. บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์
ออนไลน์

บริษัท นิว อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 
โปรโมช่ัน จ ากัด

บริษัท นิว อินฟอร์เมช่ัน แอนด์ 
โปรโมช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์สร้างการ
ตระหนักรู้ เร่ือง ความพอเพียง ด้วย
แอพพลิเคช่ัน "ชีวิตมีสุข"

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือโครงการบูรณาการระบบจัดเก็บ
และส ารองข้อมูลดิจิทัลรองรับ 
พ.ร.บ.ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

1. บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

16 81,700.00        81,637.79        เฉพาะเจาะจง จ.17/2564

๒๕ ธ.ค. ๖๓

81,637.79                              81,637.79                             

17 150,000.00      149,500.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จ ากัด  บริษัท สุธาสิน กรุ๊ป จ ากัด สญ.จ.15/2564

149,500.00                            149,500.00                          ๒๘ ธ.ค. ๖๓

18 950,000.00      949,090.00      e-bidding สญ.จ.16/2564

๒๘ ธ.ค. ๖๓

940,000.00                            940,000.00                          

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

945,700.00                            

19 2,300,000.00   2,300,000.00   คัดเลือก 1. บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด สญ.จป.2/2564

2,280,000.00 ๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘ ธ.ค. ๖๓

2,295,000.00

2,295,000.00                          

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล 
จ ากัด

จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถราชการ 
ย่ีห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 
กม-2601 นนทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล 
จ ากัด

3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

จ้างท่ีปรึกษายกระดับความเช่ือม่ัน
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่
มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการ
เพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้า
ยุคใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จ้างเหมาตรวจสอบบันทึกรับและ
จัดเก็บเอกสารทางทะเบียน (หนังสือ
ช้ีแจงกรณีไม่สามารถจัดประชุมหรือ
ประชุมล่าช้า)

จ้างกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 2. บริษัท ที.พี.คอนเซาท์ แอนด์ 
เทรนน่ิง จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

20 1,300,000.00   1,295,770.00   e-bidding 1. บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากัด บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จ ากัด สญ.จ.17/2564

                            880,000.00                           880,000.00 ๒๙ ธ.ค. ๖๓

2. บริษัท บางกอก เว็บ โซลูช่ัน จ ากัด

950,000.00                            

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาด าเนินการบริหารจัดการ
ระบบการเรียนการสอนผ่านส่ือ
ออนไลน์ (e-Learning) ภายใต้
โครงการเพ่ิมศักยภาพธุรกิจบริการท่ี
มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔


