
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 300,000.00      294,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ำกัดบริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ำกัด สญ. จ. 18/2563

จ ากัด จ ากัด ๖ ก.พ. ๖๓

294,250.00                           294,250.00                          

2 จ้างท าตรายาง จ านวน 316 อัน 33,300.00        31,020.00        เฉพาะเจาะจง ร้ำนธรรมธร ร้ำนธรรมธร จ. 28/2563

31,020.00                             31,020.00                             ๑๑ ก.พ. ๖๓

3 22,000.00        19,500.00        เฉพาะเจาะจง จ. 29/2563

๑๒ ก.พ. ๖๓

19,500.00                             19,500.00                             

4 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ. 30/2563

                               4,500.00                                4,500.00 ๑๒ ก.พ. ๖๓

จ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จ านวน 1,000,000 แผ่น

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับ
อากาศเพ่ือใช้ในโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร สืบสาน
 รักษา ต่อยอด ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ 
ทรำนสปอร์ต จ ำกัด

บริษัท บิวต้ีฟูล ฮอลลิเดย์ แอนด์ 
ทรำนสปอร์ต จ ำกัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
๒ เคร่ือง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 12,000.00        9,200.00          เฉพาะเจาะจง  นายสมหมาย เส็นจิต  นายสมหมาย เส็นจิต จ. 31/2563

9,200.00                               9,200.00                               ๑๔ ก.พ. ๖๓

6 1,887,000.00   1,886,980.68   e-bidding บริษัท ซัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด สญ. ซ. 2/2563

1,878,000.00                        ๑๔ ก.พ. ๖๓

1,878,000.00                        

2. บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จ ากัด

1,883,000.00                        

7 40,000.00        30,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เพจเมคเกอร์ จ ากัด บริษัท เพจเมคเกอร์ จ ากัด จ. 32/2563

30,000.00                             30,000.00                             ๑๗ ก.พ. ๖๓

8 6,500.00          6,500.00          เฉพาะเจาะจง นายจักรพล สุวรรณสิงห์ นายจักรพล สุวรรณสิงห์ จ. 33/2563

                               6,500.00                                6,500.00 ๑๗ ก.พ. ๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือระบบจัดการคิวเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานให้บริการจด
ทะเบียนธุรกิจ

  1. บริษัท ซัน อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือ
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบนิติบุคคลไทยท่ีมีคน
ต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ (นอ
มินี) ณ จังหวัดกระบ่ี ระหว่างวันท่ี ๑๗
 - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จ้างท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การ
น าส่งงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี ๒๕๖๓

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือ
ใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart 
โชวห่วย ณ จังหวัดยโสธร ระหว่าง
วันท่ี ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 8,600.00          8,600.00          เฉพาะเจาะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กฤตเมธแอร์ 2555 จ. 34/2563

                               8,600.00                                8,600.00 ๑๘ ก.พ. ๖๓

10 9,700.00          9,630.00          เฉพาะเจาะจง จ. 35/2563

๒๑ ก.พ. ๖๓

9,630.00                               9,630.00                               

11 จ้างท าตรายาง จ านวน 10 อัน 1,210.00          1,210.00          เฉพาะเจาะจง  ร้านธรรมธร  ร้านธรรมธร จ. 36/2563

                               1,210.00                                1,210.00 ๒๕ ก.พ. ๖๓

12 58,900.00        58,900.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท บี.ดี.วี. วิวัฒน์ ก่อสร้าง จ ากัด  บริษัท บี.ดี.วี. วิวัฒน์ ก่อสร้าง จ ากัด จ. 37/2563

                             58,900.00                              58,900.00 ๒๕ ก.พ. ๖๓

13 5,500,000.00   5,471,667.00   e-bidding สญ. จ. 19/2563

๒๖ ก.พ. ๖๓

                        4,565,000.00                         4,565,000.00

จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอัตโนมัติ
ของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
เขต 3

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เค.เทรดด้ิง
 แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ 
เคร่ือง

จ้างซ่อมเคร่ืองฟอกอากาศย่ีห้อ 
FLORA จ านวน 1 เคร่ือง

จ้างโครงการสร้างโอกาสทาง
การตลาดธุรกิจบริการ

 1. บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์
 ดีไซน์ จ ากัด

 2. บริษัท คิว เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.เค.เทรดด้ิง
 แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท ผลึกแก้ว โปรโมช่ัน แอนด์ 
ดีไซน์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

4,352,667.00                        

5,000,110.00                        

4. บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จ ากัด

4,649,899.00                        

5. บริษัท แคร์ยู จ ากัด

5,280,000.00                        

                        5,400,000.00

 7. บริษัท คิดเต็มถัง จ ากัด

                        5,087,850.00

 8. บริษัท เอ พลัส แอ๊คติเวช่ัน จ ากัด

                        5,399,000.00

 9. บริษัท เอ็กซ์พิเรียนซ์ อีเวนท์ จ ากัด

                        4,750,000.00

 10. บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ากัด

                        4,880,000.00

11. บริษัท จีแกรนด์ โปรดัคช่ัน จ ากัด

4,525,000.00                        

 3. บริษัท ที.ซี. เอ็กซ์ซิบิช่ัน เซอร์วิส 
จ ากัด

 6. บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 
จ ากัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5,300,000.00                        

14 15,000.00        12,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายสมหมาย เส็นจิต  นายสมหมาย เส็นจิต จ. 38/2563

                             12,500.00                              12,500.00 ๒๗ ก.พ. ๖๓

15 13,540,000.00 15,472,912.00 เฉพาะเจาะจง สญ. จบ. 7/2563

๒๘ ก.พ. ๖๓

13,540,000.00                      13,540,000.00                      

16 1,000,000.00   1,000,000.00   e-bidding 1. บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด สญ. จบ. 8/2563

995,000.00                           995,000.00                          ๒๘ ก.พ. ๖๓

                        1,000,000.00

17 1,070,000.00   1,070,000.00   e-bidding สญ. จบ. 9/2563

๒๘ ก.พ. ๖๓

997,500.00                           997,500.00                          

จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
Image Processing

 2. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (ระยะเวลา
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ำกัด 
(มหำชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ำกัด 
(มหำชน)

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพ่ือ
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบนิติบุคคลไทยท่ีมีคน
ต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 (นอ
มินี) ณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันท่ี 3-
 6 มีนาคม 2563

จ้างบ ารุงรักษาระบบงานการให้บริการ
 ปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา
ต้ังแต่ 1 มีนาคม 2563 - 1 ตุลาคม
 2563)

 บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

 บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 12. มูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

18 1,100,000.00   1,100,000.00   e-bidding สญ. จบ. 10/2563

๒๘ ก.พ. ๖๓

1,080,000.00                        1,015,000.00                        

1,100,000.00                        

1,015,000.00                        

 3. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาห้อง Data Center 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง (ระยะเวลา
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  2. บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน 

จ ากัด

 1. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ
เมนท์ จ ากัด

 บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด 
(มหาชน)


