
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน ธันวาคม 2555

1 จ้างที่ปรึกษาดําเนินการยกระดับคุณภาพการ 4,500,000 คัดเลือก 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

บริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)/4,8979,200 ชาติ(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)/ สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

มาตรฐาน ISO ปี 2556 2.บจ.เอช โปร (ประเทศไทย) 4,490,000 วงเงินงบประมาณ

2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพธุรกิจบริการที่ 4,100,000 คัดเลือก 1.บจ.คิวเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)/4,415,890 บจ.คิวเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 2.บจ.บิสแมน อินเตอร์นั่นแนล /4,070,000 สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 สร้างนักการค้ามืออาชีพและนักการตลาดเชิง 2,200,000 คัดเลือก 1.ศูนย์ให้คําปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทาง ศูนย์ให้คําปรึกษาและพัฒนาผู้บริหาร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

สร้างสรรค์ ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ ทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/3,871,861.50 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / วงเงินงบประมาณ

3,871,862

4 กิจกรรมยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจขนส่ง 4,700,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยบูรพา/4,300,000 มหาวิทยาลัยบูรพา/4,300,000 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

สินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

ให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ วงเงินงบประมาณ

5 ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ คัดเลือก 1.บจ.ควอลิตี้ โฟกัส/3,409,020 บจ.ควอลิตี้ โฟกัส/2,980,000 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

แฟรนไชส์ สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 ปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยโอกาส ผลกระทบ 1,900,000 คัดเลือก 1.บจ.ไบรอัน เคฟ (ปท.)/2,028,600 บจ.ไบรอัน เคฟ (ปท.)/1,890,000 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

และมาตรการรองรับ สําหรับธุรกิจให้บริการ 2.บจ.ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี สามารถปรบัลดราคาได้ภายใน

โลจิสติกส์ไทยจากการจัดทําเขตการค้าเสรี วงเงินงบประมาณ

7 ปฏิบัติงานพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจ 6,200,000 คัดเลือก 1.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ 1.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

แฟรนไชส์สู่สากล พัฒนา (องค์การมหาชน)/6,600,000 และการพัฒนา (องค์การมหาชน)/ สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

6,190,000 วงเงินงบประมาณ

8 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหาร 12,250,000 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

จัดการและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดธุรกิจค้า 2.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต/13,000,000 12,250,000 สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

ส่งค้าปลีก วงเงินงบประมาณ
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9 พัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจไทยรองรับ AEC 1,700,000 คัดเลือก 1.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สถาบัน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

และพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจไทยรองรับ AEC 2.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สถาบันองค์ความรู้ (องค์ความรู้แห่งเอเชีย)/1,700,000 สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า แห่งเอเชีย/1,900,000 วงเงินงบประมาณ

10 กิจกรรมยกระดับคุณภาพธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ 4,400,000 คัดเลือก 1.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล 4,400,000 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

สุขภาพ 2.มหาวิทยาลัยมหิดล/4,600,000 สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

3.บจ.ควอลิตี้ซิสเท็มดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่น วงเงินงบประมาณ

แนล (ประเทศไทย)

4.บจ.โรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย)

11 กิจกรรมยกระดับคุณภาพธุรกิจบริการที่ 3,100,000 คัดเลือก 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 2.อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบัน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และขนาดย่อม รับรองมาตรฐานไอเอสโอ)/ สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

2.อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบันรับรอง 3,080,000 วงเงินงบประมาณ

มาตรฐานไอเอสโอ)/3,236,848

3.บมจ.โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

12 ปฏิบัติงานภายใต้โครงการสร้างนักการตลาด 2,000,000 คัดเลือก 1.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารคศาสตร์/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจไทยรองรับ AEC 2.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารคศาสตร์/2,300,000 2,000,000 เสนอราคาต่ํากว่าวงเงิน

กิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธุรกิจ งบประมาณ

13 สร้างกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยรองรับ 5,000,000 คัดเลือก 1.สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย ม.เกษมบัณฑิต สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

การค้าเสรี รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทําเขต 2.มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย  ม.เกษมบัณฑิต /5,000,000 สามารถปรับลดราคาได้ภายใน

การค้าเสรี 3.ศูนย์ AEC Strategy Center คณะเศรษฐศาสตร์ วงเงินงบประมาณ

ม.หอการค้าไทย

4.มหาวิทยาลัยมหิดล

14 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 500,000 สอบราคา 1.บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร/์465,450 บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร/์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ

จํานวน 1,000 กล่อง 2.บจ.ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส  อินดัสตรี้/ 465,450 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

515,740 วงเงินงบประมาณ

3.บจ.คอมพรินท์ ซัพพลาย/599,200
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15 จ้างพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์ 1,380,000 สอบราคา 1.บจ.เรดดี้แพลนเน็ต/1,380,000 บจ.เรดดี้แพลนเน็ต/1,380,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการตลาดออนไลน์ 2.บจ.อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค/1,498,000 เสนอราคาต่ํากว่าวงเงิน

(e-Marketing) 3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร งบประมาณ

ลาดกระบัง/1,800,000

16 จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวของหลักสูตรการอบรม 320,000 สอบราคา 1.บจ.บางกอก เว็บ โซลูชั่น/330,000 บจ.บางกอก เว็บ โซลูชั่น/320,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

/สัมมนาพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ปี 2556 2.บจ.ทอฝัน/350,000 และเสนอราคาเหมาะสม

17 จ้างออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง 158,000 สอบราคา 1.บจ.เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ปท.)/199,448 บจ.เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ปท.) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

สําหรับศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้รองรับ AEC 2.บจ.วิช่วล-แอด (ปท.)/212,930 /158,000 และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 จ้างปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้รองรับ AEC 670,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/627,890.07 บจ.บี.ดี.วี.วิวัฒน์ ก่อสร้าง/577,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2.บจ.วินเทค แอนด์ เดคคอเรชั่น/713,354.05 สามาถปรับลดราคาได้เหมาะสม

ภายในวงเงินงบประมาณ

19 จ้างพิมพ์รายงานข้อมูลการจดทะเบียน 165,850 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปปี้ รูทีน/165,850 บจ.แฮปปี้ รูทีน/165,850 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

นิติบุคคลประจําปี พ.ศ.2555 2.บจ.ราชาการพิมพ์ 2002/181,900 และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกดรัมเครื่อง 1,700,000 สอบราคา 1.บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

พิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องพิมพ์โทรสาร 2.บจ.สหธุรกิจ /437,4852 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จํานวน 29 รายการ 3.บจ.โฟนิกซ์ บจ.สหธุรกิจ/3,340.54 วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ลีก้า บิสสิเนส บจ.ลีก้า บิสสิเนส/247,212.80

5.บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น

21 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ําหนัก 80 1,200,000 สอบราคา 1.บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน/ บจ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

แกรม จํานวน 12,000 รีม 1,040,040 บางปะอิน/1,020,840 และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

2.บจ.โอเชี่ยน เปเปอร์/1,040,040 วงเงินงบประมาณ

3.บจ.รีมส์ แอนด์ โรลส์/1,123,500
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22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 180,000 สอบราคา 1.บจ.สหธุรกิจ/149,800 บจ.สหธุรกิจ/149,800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VDO) 145,000 สอบราคา 1.หจก.ทางพาณิชย์/131,800(เอกสารไม่ครบถ้วน) บจ.บางกอกเว็บโซลูชั่น/144,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จํานวน 2 รายการ 2.บจ.บางกอกเว็บโซลูชั่น/145,000 และสามารถปรับลดราคาได้

3.บจ.ทอฝัน/160,000

24 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 5,685,000 อิเล็ก 1.บมจ.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี/5,605,000 บมจ.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ทรอนิกส์ 2.บจ.นิปดา คอมพิวเทค/5,660,000 5,605,000 และเสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.เมโทรโปรชั่นแนลโปรดักส์/5,665,000 วงเงินงบประมาณ



  แบบ สขร.1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 2,450.00

2 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.สหธุรกิจ 3,340.54

3 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 63,274.45

4 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 24 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 437,485.00

5 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ลีก้า บิสสิเนส                                           247,212.80

6 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จาํนวน 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.สหธุรกิจ 30,133.34

7 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 37,592.00

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 864.00

9 วัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.26 กรกฎาคม 8,515.92

10 วัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 1,275.00

11 USB 2.0 HUB 4 PORTS จํานวน 2 อัน ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 380.00

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 53,596.30

13 เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 10 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 8,881.00

14 วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 3 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นิวสยามพัฒนกิจ 4,435.15

15 โต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้อเนกประสงค์ จํานวนอย่างละ 30 ตัว ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 83,460.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ประจําเดือน ธันวาคม  2556 โดยวิธีตกลงราคา ซื้อ



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  ธนัวาคม 2555   โดยวธิตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. รื้อ ย้ายติดตั้งเครื่องจัดระบบคิวจากอาคารโมเดิร์นฟอร์ม 

ไปอาคารแอมเพิลทาวเวอร์ 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.ซันอินเตอร์เนชั่นเนล 16,050.-   

2. จ้างออกแบบและจัดทําภาพข้าราชการของแผ่นดิน 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 2,140.-   
3. ย้ายเครื่องแสกนลายนิ้วมือ  ข้อตกลงจ้าง บจ.ดิจิตอล โซลูชั่น เทค 1,605.-   
4. จ้างเหมาบันทึกวีดีทัศน์การสัมมนาฯ  ข้อตกลงจ้าง นายองอาจ เจริญลาภทวี 75,000.-   
5. งานจ้างซ่อมแซมจํานวน 10 รายการ  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 18,832.-   
6. จ้างย้ายสัญญาณดาวเทียม สาย UTP ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์และ

ชุดแขวนเพดาน 

 ข้อตกลงจ้าง บจ. นุกิเน็ทเวิร์ค 8,774.-   

7. จ้างพิมพ์หนังสือ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2542 

 ข้อตกลงจ้าง บจ. นุกิเน็ทเวิร์ค 92,020.-   

   

8. จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์สํานักงาน  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 11,770.-   
9. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ5์5 – 0526 - 0005  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 2,140.-   
10. 

11. 

12. 

13. 

ซ่อมเครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการย้ายวงจร 

จ้างออกแบบและจัดทําแฟ้มสําหรับใส่เอกสารจํานวน 8,500แฟ้ม 

ทําสําเนาเอกสารขนาด เอ 4 พร้อมจัดทํารูปเล่ม  

สันห่วง จํานวน 28 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

บจ.พล็อต แอนด์ ปรินท ์

บจ.ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

46,973.- 

90,950.- 

95,497.50 

2,352.- 
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน ธันวาคม 2555 โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

14. จ้างออกแบบและผลิตแผ่นพับคําแนะนําการจองชื่อห้าง

หุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 

 

47,080   

15. จ้างออกแบบผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 90 ปี กรม

พัฒนาธูรกิจการค้า 

 ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 

 

10,700.-   

16. จ้างทําหนังสือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง  ข้อตกลงจ้าง บจ.คัลเลอร์ไอเดียอินโนเวชั่น 99,296.-   
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