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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2554 เดอืน มกราคม 2554 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งดาํเนนิการพัฒนาธรุกจิสปาสู่เกณฑ์
คณุภาพธรุกจิภายใตโ้ครงการพัฒนาศักยภาพ
ธรุกจิบรกิารและเตรยีมความพรอ้มสู่สากล ปี
2554

1,000,000.- สอบราคา 1.บรษัิท ออเรน็ทัล สปา
จาํกัด/791,800.-
2.บรษัิท ลานนาไทย
คอนเซปท ์จาํกัด/969,000.-
 

บรษัิท ออเรน็ทัล สปา
จาํกัด/791,800.- 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตาม TOR
ท�ีกรมฯกาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ
 

2 ซ�ือพรอ้มตดิตั�งกลอ้งวงจรปดิและอปุกรณ ์ 285,000.- สอบราคา 1.บรษัิท แอลซที ีอนิเทลลเิจ
นท ์เทคโนโลยี
จาํกัด/265,895.-
2.บรษัิท เมโทร เวบ็
จาํกัด/280,000.-
3.บรษัิท ดจิติอล โฟกัส
จาํกัด/299,694.16.
4 บรษัิท สมารท์ เทคโนโลย ี
แอนด ์คอมมวินเิคชั�น จาํกัด
/347,200
 

บรษัิท ดจิติอล โฟกัส
จาํกัด/284,950.-.

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตาม TOR
ท�ีกรมฯกาํหนดและ
สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ

3 จา้งดาํเนนิกจิกรรมสรา้งองคค์วามรู้ความรู้
ระบบ แฟรนไชส ์(FranchiseAcademy) ตาม
โครงการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ธรุกจิแฟรนไชสส์ู่มาตรฐานสากล

1,400,000.- สอบราคา 1.ศนูยว์จัิยพัฒนาธรุกจิคา้
ปลกีและแฟรนไชสส์ากล
(IRF) มหาวทิยาลัย
ศรปีทมุ/1,470,000.-

ศนูยว์จัิยพัฒนาธรุกจิคา้
ปลกีและแฟรนไชสส์ากล
(IRF) มหาวทิยาลัย
ศรปีทมุ/1,395,000.- 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตาม TOR
ท�ีกรมฯกาํหนดและ
สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ
 

4 จา้งดาํเนนิกจิกรรมพัฒนาขอ้มลูตาม
ธรุกจิแฟรนไชส(์Franchise Data)ตาม
โครงการพัฒนาธรุกจิแฟรนไชสส์ู่มาตรฐาน
สากล

200,000.- สอบราคา 1.บรษัิท ไอซที ีดเีวลอ็ปเปอร์
(ประเทศไทย) จาํกัด /
197,950.-  
2.บรษัิท อัลฟาเนท
จาํกัด/299,600.-

บรษัิท ไอซที ีดเีวลอ็ป
เปอร ์(ประเทศไทย)
จาํกัด /197,950.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตาม TOR
ท�ีกรมฯกาํหนดและ
สามารถปรับลดราคา
ไดต้ามท�ีกรมฯ
ตอ้งการ
 

5 จา้งดาํเนนิการพัฒนาธรุกจิรา้นอาหารสู่เกณฑ์
คณุภาพธรุกจิภายใตโ้ครงการพัฒนาศักยภาพ
ธรุกจิบรกิารและเตรยีมความพรอ้มสู่สากล ปี
2554

1,000,000.- สอบราคา 1.บรษัิท ท�ีปรกึษาและพัฒนา
ธรุกจิ -จาํกัด/1,090,000.-
2.สถาบันอาหาร/2,005,000.-

บรษัิท ท�ีปรกึษาและ
พัฒนาธรุกจิ จาํกัด
/1,090,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนดและ
เสนอราคาเกนิวงเงนิ
ท�ีตั�งไวไ้มเ่กนิรอ้ย
ละ10 วงเงนิของโค
รงการฯ ตามตาม
ระเบยีบสาํนักนายกฯ
 

6 จา้งเหมาบันทกึขอ้มลูบัญชรีายช�ือผู้ถอืหุ้นของ
บรษัิทจาํกัดปงีบประมาณ 2554 

450,000.- สอบราคา 1. บรษัิท บซิเินส ออนไลน์
จาํกัด (มหาชน)/360,750.-
 2. บรษัิท แบรมเบ�ิลส์

(ประเทศไทย)
จาํกัด/1,468,900.-

บรษัิท บซิเินส ออนไลน์
จาํกัด
(มหาชน)/360,750

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัต ิ
 

7 ซ�ือหมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร์
และลกูดรั�มเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร์
จาํนวน 68 รายการ

1,490,781.- สอบราคา 1.บรษัิท พ.ีเจน.(1999)
จาํกัด           
 2.บรษัิท โฟนกิซ ์จาํกัด   
3.บรษัิท ทเีอน็แมค็เนท็
เซน็เตอร ์จาํกัด
4.บจม.เมโทรซสิเตม็ส์

คอรป์อเรชั�น  
5.บรษิที ลกีา้ บสิสเินส จาํกัด 
 6.บรษัิท สหธรุกจิ จาํกัด

1.บรษิที ลกีา้ บสิสเินส
จาํกัด/261,331.45
2..บรษัิท ทเีอน็แมค็เนท็
เซน็เตอร์
จาํกัด  /78,014.77
3.บรษัิท โฟนกิซ ์จาํกัด
/156,776.40
4.บรษัิท สหธรุกจิ
จาํกัด/485,201.13
 

 

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มกราคม 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 97,034.02  

2. กระดาษสตกิเกอรต์อ่เน�ือง 30 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจนเนอรัล คอมพวิเตอร์ 22,470.-  

3. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 7,392.-  

4. กระดาษทาํปก 160 แกรม 14 หอ่  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 1,120.-  

5. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 354.-  

6. โคมไฟ 5 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 14,445.-  

7. กญุแจ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 6,955.-  

8. วัสดสุาํนักงาน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 13,328.-  

9. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 20,350.-  

10. ฉากกั�นหนังสอื 12 คู่  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 1,632.-  

11. สแีละอปุกรณท์าสี  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 16,782.95  

12. แมบ่ทการบัญชแีละมาตรฐานการบัญช ี5
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรม
ราชปูถัมภ์

12,880.-  

13. แฟม้กระเป๋าและสมดุรมิลวด 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 3,360.-  

14. วัสดสุาํนักงาน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 4,283.50  

15. กลอ่งพลาสตกิ 88 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 26,840.-  

16. กระดาษถา่ยเอกสาร70 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 6,300.-  

17. เกา้อ�ีพนักพงิสงู 1 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 4,996.90  

18. ถังขยะ 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 28,890.-  

19. หนังสอืทรัพยากรมนษุยพั์นธแ์ท ้80 เลม่  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เอเชยีแปซฟิคิ คอนซัลแตนท์ 12,000.-  

20. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 13,750.-  
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21. เคร�ืองโทรสาร Panasonic 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 4,494.-  

22. วัสดสุาํนักงาน  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 7,090.-  

23. แบตเตอร�ี กน-1676  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 2,300.50  

24. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 13,161.-  

25. ถา่นอัลคาไลนแ์ละกระดาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 10,580.-  

26. เกา้อ�ีสาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 94,909.-  

27. วัสดคุอมพวิเตอร ์7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 12,888.15  

28. สายโทรศัพทม์ว้นใหญ ่4C 50 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 34,775.-  

29. บันไดอลมูเินยีม 4 ชั�น 1 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 2,461.-  

30. หนังสอืพมิพป์ระจาํเดอืนกมุภาพันธ์  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒณบ์รกิาร(2525) 23,755.-  

31. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 99,084.14  

32. วัสดสุาํนักงาน 26 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 28,641.-  

33. วัสดสุาํนักงาน 39 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 71,343.-  

34. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 3 เคร�ือง
424,425,426

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 9,737.-  

35. เดนิระบบไฟและระบบสัญญาณเคร�ืองกด
บัตรควิ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 19,260.-  

36. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข 523,605  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 29,104.-  

37. จา้งเหมาขนยา้ยเอกสารแฟม้ทะเบยีน  ขอ้ตกลงจา้ง นางปยิะฉัตร  วรรณมาศ 83,000.-  

38. ซอ่มกรอบไมค้รอบเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 4,815.-  

39. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/366/43  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 5,350.-  

40. ผา้คลมุเกา้อ�ีผา้โซลอ่นสคีรมี จาํนวน 350
ผนื

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บางกอกซัพพลาย เออร ์แอนด์
ซัน

31,207.09  

41. ลงโฆษณาเผยแพรข่า่วสารภารกจิกรมฯผา่น
ส�ือนติยสาร วอลลุ่ม 9 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.วอลลุ่ม พับลชิช�ิง 50,000.-  

42. ถา่ยเอกสาร เอ 4 พรอ้มจัดชดุ 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 24,960.-  

43. ทาํเหลก็ดัดพรอ้มลวดตาขา่ยปดิชอ่งแสง  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 7,490.-  

44. ทาํเอกสารประกอบการอบรมโครงการผู้
ประกอบธรุกจิ เร�ือง เสรมิสรา้งธรุกจิให ้
เตบิโตอยา่งมธีรรมาภบิาล

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 99,000.-  

45. ปรับปรงุเคร�ืองกดบัตรควิ 4 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 58,315.-  

46. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้
ธรุกจิฯ ว.13 ม.ค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นางวันทนา  ปทมุอนันต์ 12,000.-  

47. จา้งใหค้าํปรกึษาธรุกจิดา้นการเงนิ การ
ตลาดฯ ว.13 ม.ค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร.อาทติยา  ธตูระกลู 12,000.-  

48. ทาํหนังสอืจรรยาบรรขา้ราชการ 1,500 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เพจเมคเกอร์ 31,500.-  

49. ทาํปา้ย  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 8,663.64  

50. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กธ - 9069  ขอ้ตกลงจา้ง บต.ไทยเจรญิ 1,423.-  

51. ซอ่มรถยนต ์นง - 3626  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 1,450.-  

52. เปล�ียนสะพานพาวเวอร ์กน - 1675  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 802.50  

53. เชค็ระยะทาง 50 กม. นง - 8271  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 1,189.09  

54. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กพ - 2601  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เฮชซเีอน็ 1,404.91  

55. จา้งปลดผนังบานเล�ือนหอ้งประชมุใหญชั่�น 7  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.วรรธนะคอนแทคต�ิง 8,560.-  

56. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการทาํธรุกจิ ว.
19 ม.ค.54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสรุพงษ ์ วงพลับ 12,000.-  

57. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการทาํธรุกจิ ว. 19
ม.ค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายเพ�ิมพันธ ์ เน�ียวกลุ 12,000.-  

58. ตดิตั�งโดมพลอดแสง ตดิตั�งปลั�กไฟฟา้  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.โกรกรุ๊ป เอน็จเินยีร�ิง 36,679.60  

59. งานร�ือถอดตู้ขนยา้ยพรอ้มประกอบชั�น6  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 60,990.-  

60. ถา่ยเอกสารขนาด เอ 4  2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 6,211.50  

61. ซอ่มอปุกรณเ์คร�ืองพมิพด์ดีไฟฟา้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเชยีครุภัุณฑ์ 6,540.50  

62. เปล�ียนน�ํามันเคร�ือง นง - 3917  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเรญิเซอวสิ 1,845.35  

63. ถา่ยเอกสารขนาด เอ 4  355 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 19,986.50  

64. ยา้ยและตดิตั�งเคร�ืองปรับอากาศใหม่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 5,885.-  

65. ซอ่มรถยนต ์กน - 1676  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 4,500.83  

66. ซอ่มรถยนต ์กน - 1674  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 32,138.04  

67. ซอ่มรถยนต ์นง - 3917  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ต. ไทยเรญิเซอวสิ 1,465.90  

68. ซอ่มรถยนต ์นง - 5986  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการ 1,653.15  

69. จา้งใหค้าํปรกึษาฯ ว. 27 ม.ค. 54  ขอ้ตกลงจา้ง น.ส.ขวัญหทัย  ตัณฑเ์กยรู 12,000.-  

70. งานขนยา้ยเอกสารจัดเรยีงตามรหสั  ขอ้ตกลงจา้ง นายณัฐรัช  เช�ือเพลงิ 49000.-  

71. เผยแพรง่านบรหิารกรม ในหนังสอืพมิพ์
สยามเศรษฐกจิ  9 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามเศรษฐกจิ 20,000.-  

72. ซอ่มเกา้อ�ีสาํนักงานชั�น 4  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 43,816.50  

73. แฟม้ตัวอยา่งการกรอกคาํขอขอ้มลูธรุกจิ 3
แฟม้

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก. 9 – พลัส แอด 12,840.-  

74. ถา่ยเอกสาร 320 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 15,360.-  

 
 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มกราคม 2554 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. ทาํใบอนญุาต และใบหนังสอืรับรอง 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วกรมสง่เสรมิการสง่
ออก

144,450.-
 

 

 


