
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 60,000.00        60,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน จ ากัด จ.18/2564

60,000.00                              60,000.00                             ๔ ม.ค. ๖๔

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 137,400.00      136,670.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ซ.4/2564

136,670.00 136,670.00 ๖ ม.ค. ๖๔

3 3,600,000.00   3,600,000.00   คัดเลือก 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สญ.จป.3/2564

3,600,000.00 3,365,000.00 ๗ ม.ค. ๖๔

 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                          3,550,000.00

 3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

                          3,365,000.00

4 4,496.00          4,496.00          เฉพาะเจาะจง นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง นายศักย์อณัชพ์ วิเชียรทอง จ.19/2564

4,496.00 4,496.00 ๘ ม.ค. ๖๔

จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 
พ.ศ. 2563 การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ ผ้าสเกิร์ต และ
ผ้าคลุมเก้าอ้ี จ านวน 166 ผืน

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างท่ีปรึกษากิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่ง
ค้าปลีก พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 9,500.00          9,500.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ.20/2564

                                9,500.00                                9,500.00 ๑๓ ม.ค. ๖๔

6 41,800,000.00 41,766,666.66 e-bidding บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด สญ.ซ.4/2564

41,088,000.00                      ๑๔ ม.ค. ๖๔

                       41,500,000.00

 2. บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จ ากัด

                       41,088,000.00

3. บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จ ากัด

                       41,350,000.00

7 8,600.00          8,560.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์อินเตอร์ ดีไซน์ จ ากัด บริษัท สตาร์อินเตอร์ ดีไซน์ จ ากัด จ.21/2564

8,560.00                                8,560.00                               ๑๕ ม.ค. ๖๔

8 1,000,000.00   994,030.00      e-bidding 1. บริษัท ยูนีค มีเดีย จ ากัด บริษัท ฟลายอ้ิง คัลเลอร์ส จ ากัด สญ.จ.19/2564

990,000.00                            979,000.00                          ๑๕ ม.ค. ๖๔

 2. บริษัท ฟลายอ้ิง คัลเลอร์ส จ ากัด

                            979,000.00

จ้างด าเนินโครงการยกระดับการ
บริหารจัดการ และเช่ือมโยง
เครือข่ายคลัสเตอร์สมาคมการค้าเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมโช๊คประตูกระจกบานสวิง
โช๊คล่างฝังพ้ืนกองบริหารการ
ประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
จ านวน ๒ ตัว

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
2 เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1. บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ
 พ.ร.บ.ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
และระบบเครือข่ายสารสนเทศ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,800.00        16,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญเทล จ ำกัด บริษัท ภิญเทล จ ำกัด ซ.5/2564

16,800.00                              16,800.00                             ๒๒ ม.ค. ๖๔

10 2,600,000.00   2,594,416.67   e-bidding สญ.จ.20/2564

๒๕ ม.ค. ๖๔

                          2,537,850.00                         2,537,850.00

                          1,695,900.00

 3. บริษัท เรด ดอท จ ากัด

                          2,595,000.00

                          2,594,500.00

11 จ้างท าตรายาง จ านวน 2 อัน 1,000.00          300.00             เฉพาะเจาะจง ร้ำนธรรมธร ร้ำนธรรมธร จ.22/2564

300.00                                   300.00                                 ๒๗ ม.ค. ๖๔

จ้างกิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์
มืออาชีพ Smart Trader Online 
ภายใต้โครงการเพ่ิมโอกาสการค้าด้วย
 e-Commerce

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1. บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.เอส.2540
 กรุ๊ป

 4. มูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

12 5,538,800.00   5,542,400.00   e-bidding 1. บริษัท สตาร์อินเตอร์ ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ส. พันแสน จ ำกัด สญ.ซ.5/2564

5,374,000.00                          4,106,553.00                        ๒๗ ม.ค. ๖๔

 2. บริษัท ส. พันแสน จ ากัด

                          4,106,553.00

 3.  บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จ ากัด

                          4,144,000.00

                          4,144,400.00

 5. บริษัท ช.เกียรติทิพย์ จ ากัด

                          4,163,900.00

                          4,127,953.00

 7. บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด

                          4,900,000.00

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
๙๖ เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

 4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีอาร์ โปรดักท์
เซอร์วิส

 6. บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ


