
ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

1 จางพิมพใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษ 500,000 สอบราคา 1.บจ.ท็อปมัลติพริ้นทส/วงเงิน 452,770 บาท บจ.มาสเตอรฟอรม อินดัสตรี้/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตอเนื่อง จํานวน 1,000 กลอง 2.บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร/ วงเงิน 448,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน 453,680 บาท วงเงินงบประมาณ

3.บจ.ประชุมชาง

4.บจ.ยูนิเวอรแซล ฟอรมส อินดัสตรี้/

วงเงิน 526,650 บาท

5.บจ.มาสเตอรฟอรม อินดัสตรี้/

วงเงิน 448,000 บาท

6.บจ.คอมพรินท ซัพพลาย

7.บจ.สุรศิร/ิวงเงิน 484,710 บาท

8.บจ.รอยัล เปเปอร ฟอรม 

2 พิมพรายงานขอมูลการจดทะเบียนนิตบุคคล 200,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ธนางกูร การพิมพ และบรรจุภัณฑ หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ประจําป พ.ศ. 2556 2.บจ.แฮปปรูทีน วงเงิน 160,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ราชาการพิมพ 2002 วงเงินงบประมาณ

4.หางหุนสวนจํากัด อุดมศึกษา/

วงเงิน 160,000 บาท

3 กิจกรรมการสรางธุรกิจ e-commerce ภายใต 1,200,000 สอบราคา 1.บจ.Bangkok Wed Solution บจ.พันธวณิช/วงเงิน 1,200,000 มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

คาใชจายพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2.บจ.พันธวณิช/วงเงิน 1,266,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

สูสากล 3.บจ.เทรคอน (เว็บไซด) วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ตลาดดอทคอม

5.บจ.เอ็กซา ไบรท/วงเงิน 1,598,700

4 จางกิจกรรม จัดทําคูมือการประกอบธุรกิจ 400,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.โปรวิชั่น/วงเงิน 430,000 บาท บจ.โปรวิชั่น/วงเงิน 400,000 บาท มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ภายใตคาใชจายพัฒนา 2.บจ.เอ็กซา ไบรท/วงเงิน 450,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูสากล วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มกราคม 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

5 จางเหมาออกแบบและจัดทําบทเรียน 800,000 สอบราคา บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/วงเงิน 800,000 บาท บจ.ทรัพย นารา โซลูชั่นส/ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

อิเล็กทรอนิกส (Courseware) จํานวน 2 วงเงิน 790,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

หลักสูตร วงเงินงบประมาณ

6 จางที่ปรึกษายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 3,600,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสสูมาตรฐานสากล ISO 2.มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ /วงเงิน 3,590,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต)ิ วงเงินงบประมาณ

สรางเครือขายดานการตลาดธุรกิจใหบริการ 3.บจ.คลอลายน แมเนจเมนท

โลจิสติกส ภายใตคาใชจายพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 4.บจ.คิวอัพ อินเตอรเนชั่นแนล

ใหบริการโลจิสติกสสูสากล ปงบประมาณ 2557 5.บจ.โกลบอลท เอ็ดดูเคชั่น แอนด เทคโนโลยี

6.บจ.ที่ปรึกษายุทธศาสตรการพัฒนา

7 จางที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการ 11,100,000 คัดเลือก 1.บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลติ้ง บจ.ไทย แอคเซส คอนซัลติ้ง/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

บริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพดานการตลาด 2.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 11,100,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ธุรกิจคาสงคาปลีก ตามโครงการสรางความ (สถาบันวัตกรรมและธุริจการคาเสร)ี วงเงินงบประมาณ

เขมแข็งธุรกิจคาสงคาปลีก ภายใตคาใชจาย 3.มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศูนยบมเพาะธุรกิจ)

สรางความเขมแข็งธุรกิจคาสงคาปลีก 4.บจ.มาเก็ตติ้ง  กูรู แอสโซซิเอชั่น

ปงบประมาณ 2557 5.บจ.ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น

6.บจ.เอ็กซเซลเลนท บิสเนสคอรปอรเรชั่น 

อินเตอรแนชชั่นแนล

8 พัฒนากลยุทธการตลาดธุรกิจแฟรนไชสสูสากล 5,262,000 คัดเลือก 1.มูลนิธิคีนันแหงเอเชีย (สถาบันคีนันแหงเอเชีย) มูลนิธิคีนันแหงเอเชีย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

ตามโครงการพัฒนาและสรางโอกาสทางการ 2.สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ (สถาบันคีนันแหงเอเชีย) เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ตลาดธุรกิจแฟรนไชส ภายใตคาใชจายสราง การพัฒนา /วงเงิน 5,242,000 บาท วงเงินงบประมาณ

ความเขมแข็งธุรกิจในระบบแฟรนไชสสูสากล 3.บจ.ซิสเท็มซ โฟกัส

ปงบประมาณ 2557 4.บจ.ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ

5.บจ.อิงคะ

6.บจ.เอ็กเซลเลนท บิสเนส คอรปอรเรชั่น 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มกราคม 2557
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อินเตอรแนชชั่นแนล

9 จางที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 2,300,000 ตัดเลือก 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ บจ.บิสิเนส โคช แอนด คอนซัลติ้ง / มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

แฟรนไชส ตามโครงการพัฒนาและสรางโอกาส (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต)ิ วงเงิน 2,300,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส ภายใตคาใชจาย 2.บจ.คิวเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) วงเงินงบประมาณ

สรางความเขมแข็งธุรกิจในระบบ แฟรนไชส 3.บจ.บิสิเนส โคช แอนด คอนซัลติ้ง 

สูสากล

10 จางที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนากลุมเครือขายธุรกิจ 4,200,000 คัดเลือก 1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

สมาคมการคา ภายใตโครงการสรางนักการตลาด 2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สถาบันบัณฑิต (คณะบริหารธุรกิจ)/วงเงิน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

และพัฒนาศักยภาพกลุมธุรกิจรองรับ AEC บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 4,150,000 บาท วงเงินงบประมาณ

3.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะบริหารธุรกิจ)

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรต (ศูนยบริการวิชาการ)

5.สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

6.บจ.สาระกรุป

11 จางที่ปรึกษายกระดับคุณภาพการบริหารจัด 3,300,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา/วงเงิน มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

การธุรกิจขนสงสินคาทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยว 2.บจ.เอชโปร (ประเทศไทย) 3,250,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เนื่องกับการใหบริการโลจิสติกสสูเกณฑ วงเงินงบประมาณ

มาตรฐานคุณภาพ ตามโครงการยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพและสรางเครือขายดาน

การตลาดธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ภายใต

คาใชจายพัฒนาศักยภาพธุรกิจใหบริการ

โลจิสติกสสูสากล ปงบประมาณ 2557

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มกราคม 2557



ลําดับ เรื่อง ราคา วิธีขอตกลง ผูเสนอราคา ผูชนะการสอบราคา หมายเหตุ

12 จางที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธธุรกิจ 1,200,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน

บริการสุขภาพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและ เทคโนโลยีการกีฬา) (วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจบริการเปาหมาย 2.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีการกีฬา)/วงเงิน วงเงินงบประมาณ

ภายใตคาใชจายสรางความเขมแข็งธุรกิจในระบบ  (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 1,190,000 บาท

แฟรนไชสสูสากล ปงบประมาณ 2557 3.มหาวิทยาลัยขอนแกน

4.บจ.ที่ปรึกษาธุรกิจและการคา (ประเทศไทย)

5.บจ.บิสแมน อินเตอรเนชั่นแนล

6.บจ.จี เอส ที คอนเซาทติ้ง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มกราคม 2557



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ขอตกลงซื้อ บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 4,601.00

2 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและหมึกเครื่องพิมพโทรสาร ขอตกลงซื้อ บริษัท โฟนิกซ จํากัด 7,525.31

จํานวน ๓ รายการ 

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนสามัญกรุงเทพวิทยา 3,588.00         

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ขอตกลงซื้อ รานเจริญพาณิชย 60,372.00       

5 หมึกพิมพสําเนาสีดํา ริโก ขอตกลงซื้อ บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 4,494.00         

6 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ ขอตกลงซื้อ หางหุนสวนจํากัด พี เอ็น ซัพพลาย 99 16,478.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มกราคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคา (บาท) หมายเหตุ

1 จางทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 25 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 2,450.00

2 จางทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 28 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 5,824.00

3 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ขอตกลงจาง นายวิชัย หลาตุย 3,500.00

วันที่ 10 มกราคม 2557

4 จางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 500 ชุด ขอตกลงจาง รานธนพงษศูนยถายเอกสาร 25,000.00

5 จางทําแฟมใสเอกสารอบรมสัมมนา จํานวน ๑,๐๐๐ แฟม ขอตกลงจาง บริษัท แฮปปรูทีน จํากัด 25,947.50    

6 จางเหมารถโดยสารปรับอากาศจํานวนไมนอยกวา 50 ที่นั่ง ขอตกลงจาง บริษัท ธนัชวิชญ แทรเวล 15,000.00

จํานวน 1 คัน กรุป จํากัด

7 จางทําปายชื่อประจําหองผูเชี่ยวชาญพรอมติดตั้ง จํานวน 3 ปาย ขอตกลงจาง นางประภัสสร นันทะ 8,550.00

8 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถหมายเลขทะเบียน นง - 5926 ขอตกลงจาง บริษัท สยามกลการเทรดดิ้ง จํากัด 1,527.96

9 จางเหมาสถานที่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอตกลงจาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 108,000.00

สารสนเทศม.ราชภักสวนดุสิต

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2557 ประจําเดือน มกราคม 2557 โดยวิธีตกลงราคา
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