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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555 เดอืน มนีาคม 2555 แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งท�ีปรกึษาเพ�ือปฏบัิตงิานดาํเนนิการ
พัฒนาธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสส์ู่
มาตรฐาน ISO
 

4,450,000
 
 
 

คัดเลอืก
 
 
 

1.มลูนธิเิพ�ือสถาบันเพ�ิมผลผลติ
แหง่ชาต/ิ4,407,330
2.บจ.โกลบอลท ์เอด็ดเูคชั�น
แอนด ์เทคโนโลยี
3.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี
4.มหาวทิยาลัยนเรศวร
 

มลูนธิเิพ�ือสถาบันเพ�ิมผลผลติ
แหง่ชาต/ิ4,400,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ

ตอ้งการ
 

2.
 

จา้งท�ีปรกึษาเพ�ือปฏบัิตงิานดาํเนนิการ
พัฒนาธรุกจิขนสง่สนิคา้ทางถนนเขา้สู่
เกณฑค์ณุภาพ
 
 
 
 
 

2,950,000
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลอืก
 
 
 
 
 
 
 

1.บจ.โกลบอลท ์เอด็ดเูคชั�น
แอนด ์เทคโนโลย/ี3,150,000
2.สถาบันวจัิยและใหค้าํปรกึษา
แหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
3.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี
4.มหาวทิยาลัยนเรศวร
5.สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ
ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย
 

บจ.โกลบอลท ์เอด็ดเูคชั�น
แอนดเ์ทคโนโลย/ี2,900,000
 
 
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ

ตอ้งการ
 
 
 
 
 

3. จา้งท�ีปรกึษากจิกรรมการพัฒนาธรุกจิ
บรกิารผู้สงูอายสุู่มาตรฐานคณุภาพธรุกจิ
 
 
 

1,400,000
 
 
 
 

คัดเลอืก
 
 
 
 

1.มหาวทิยาลัยมหดิล/1,601,600
2.บจ.ซเีปค คอนซัลต�ิง
3.บจ.ควิ-อัพ อนิเตอรเ์นชั�นแนล
4.บจ.ควิเอก็ซเ์พรส(ประเทศไทย)
5.บจ.ท�ีปรกึษาธรุกจิและการคา้
(ประเทศไทย)
 

มหาวทิยาลัย
มหดิล/1,400,000
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ

ตอ้งการ
 
 

4. จา้งท�ีปรกึษาพัฒนาธรุกจิแฟรนไชสส์ู่
มาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส ์(Franchise
Standard)
 

3,200,000
 
 
 

คัดเลอืก
 
 
 

1.บจ.ควลิติ�ี โฟกัส
2.บจ.ธรีพัทธ ์ควิเอ
3.มลูนธิเิพ�ือสถาบันเพ�ิมผลผลติ
แหง่ชาต/ิ3,027,832.50

มลูนธิเิพ�ือสถาบันเพ�ิมผลผลติ
แหง่ชาต/ิ2,910,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ

ตอ้งการ
 

5. จา้งท�ีปรกึษากจิกรรมการพัฒนาธรุกจิ
สปาสู่เกณฑม์าตรฐานคณุภาพธรุกจิ
 
 

1,800,000
 
 
 

คัดเลอืก
 
 
 

1.บจ.ควิ-อัพ
อนิเตอรเ์นชั�นแนล/1,930,000
2.บจ.โพรแอค เนต็เวริค์
3.สถาบันเพ�ิมผลผลติแหง่ชาติ
4.ศนูยบ์รกิารวชิาการ
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ
 

บจ.ควิ-อัพ
อนิเตอรเ์นชั�นแนล/1,790,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ

ตอ้งการ
 

6. จา้งท�ีปรกึษากจิกรรมพัฒนาธรุกจิรา้น
อาหารสู่เกณฑม์าตรฐานคณุภาพธรุกจิ
 
 
 

1,780,000
 
 
 
 

คัดเลอืก
 
 
 
 

1.บจ.ควิเอก็ซเ์พรส
(ประเทศไทย)/1,976,290
2.บจ.บ ีเค อาร ์บสิซเินส
3.บจ.ฟนีกิซ ์คอนซัลต�ิง กรุ๊ป
4.บจ.ควิ คอมแพค
5.บจ.เอ ซ ีท ีอนิเทลลเิจนท์

บจ.ควิเอก็ซเ์พรส
(ประเทศไทย) /1,780,000
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ

ตอ้งการ
 
 

7. จา้งท�ีปรกึษาภายใตโ้ครงการพัฒนา
สถาบันการคา้และสรา้งเครอืขา่ยธรุกจิ
ไทยรองรับ AEC
 

1,815,000
 
 
 

คัดเลอืก
 
 
 

1.จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย
(สถาบันบัณฑติบรหิาร
ธรุกจิศศนิทร ์แหง่
จฬุาลงกรณม์หวทิยาลัย)
2.คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย
3.สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร์
 

มหาวทิยาลัย
หอการคา้ไทย/1,800,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

และเสนอราคาต�ํา
กวา่วงเงนิท�ีไดรั้บ

อนมุัติ
 

8. จา้งการเผยแพรก่ารใหบ้รกิาร ณ จดุ
เดยีว(Single Point) และการใชเ้ลข
ทะเบยีนนติบิคุคลเดยีว (Single
Number)ผา่นส�ือประชาสัมพันธก์ลาง
แจง้ (Billboard)

890,000
 
 
 

วธิพีเิศษ
 
 
 

1.บจ.จอยบอย
แอดเวอรไ์ทซ�ิง/907,360
2.บจ.เวอรท์วิ แมนเนจเมน้
ท/์889,170
 
 

บจ.เวอรท์วิ แมนเนจเมน้ท/์
889,170
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นมคีวาม

ชาํนาญเป็นพเิศษ
และเสนอราคา
ภายในวงเงนิท�ี
กรมฯกาํหนด

 

9. จา้งการประชาสัมพันธเ์วบ็ไซตต์น้แบบ
การเช�ือมโยงธรุกจิใหบ้รกิารโลจสิติ
กสแ์ละท�ีเก�ียวขอ้ง

1,400,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.ททีไีอเอส /1,642,989.28
2.บจ.เทรคอน (เวบ็ไซต)์
/1,234,567.89
 

บจ.ททีไีอเอส/1,349,950
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และ

สามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ีกรมฯ

ตอ้งการ
 

10. กจิกรรมพัฒนาศกยภาพผู้ประกอบธรุกจิ
พาณชิยอ์เิลก้ทรอนกิสด์ว้ยเทคนคิการ
ตลาดออนไลน ์(e-Marketing)

1,500,000
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.แกรนด ์แพลนเนท็ เอน็เตอร์
ไพรส/์1,284,000
2.บจ.อ-ีอนิดัสทรี
เนต็เวริค์/1,337,500
3.บจ.วอทซค์ัน/1,840,400
 

บจ.แกรนด ์แพลนเนท็
เอน็เตอรไ์พรส/์1,284,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น

และเสนอราคาต�ํา
กวา่วงเงนิท�ีไดรั้บ

อนมุัติ

11. จา้งการบรหิารจัดการละปรับปรงุขอ้มลูใน
เวบ็ไซตต์น้แบบการเช�ือมโยงธรุกจิให ้
บรกิาร
โลจสิตกิส์

 
 
 
 
 

1,000,000
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบราคา
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บจ.เทรคอน
(เวบ็ไซต)์/200,000
2.บจ.แมก็ซมิั�ม เดบ็/378,491.10
3.บจ.เอม็เวริค์กรุ๊ป/481,500
4.บจ.คลูเอทฟี/476,730
5.บจ.ทเูฟลโลส ์เนต็เวริค์ แอนด์
ดไีซน/์839,201
6.บจ.บางกอกเวบ็
โซลชัู�น/900,000

บจ.เทรคอน
(เวบ็ไซต)์/200,000
 
 
 
 
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่วงเงนิท�ี

ไดรั้บอนมุัติ
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โซลชัู�น/900,000
7.บจ.โอรสิมา
เทคโนโลย/ี969,420
8.บจ.แอด็วานซ ์อนิโนเวชั�น
เทคโนโลย/ี995,100
9.บจ.เอาเวอร ์กรนีฟชิ/1,177,000
10.บจ.อ-ีอนิดัสทรี
เนต็เวริค์/1,480,000
 

 
 
 

 
 
 

12. จา้งปรับปรงุสถานท�ีทาํงานกรมพัฒธรุกจิ
การคา้ (ชั�น 5)
 

825,000
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

1.บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง
/848,055.92
 
 

บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน์
กอ่สรา้ง/820,000
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และราคา

เหมาะสม
 

13. ซ�ือตามโครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็และ
บันทกึขอ้มลูทะเบยีนพาณชิย์
 

8,425,000
 
 

คัดเลอืก
 
 

1.บจ.เอ-โฮสต/์8,360,000
2.บจ.ซัมมทิ
คอมพวิเตอร/์8,299,000
 

บจ.ซัมมทิ คอมพวิเตอร/์
7,950,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และราคา

เหมาะสม
 

14. จา้งปรับปรงุสถานท�ีทาํงานกรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ (ชั�น 11 ชั�น 12 ชั�น 13 ชั�น
15
และชั�น 16)

7,500,000
 
 

วธิพีเิศษ
 
 

1.บจ.บ.ด.ีว.ีววัิฒน์
กอ่สรา้ง/6,796,815
 
 

บจ.บ.ด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง/
6,796,000
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้น และราคา

เหมาะสม
 

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555  เดอืน มนีาคม 2555 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 6
รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ท.ีเอน็แมค็เนท็ เซน็เตอร์ 84,134.10

 

2. กระดาษอัดสาํเนา 80 แกรม เอ 4 จาํนวน
300 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รมีส ์แอนด ์โรลส์ 27,285.-

 

3. เคร�ืองโทรศัพทแ์บบธรรมดา จาํนวน 30

เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 26,643.-

 

4. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 3,870.-  

5. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 9,968.-  

6. แกว้กรวยกระดาษ จาํนวน 40,000 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 7,200.-  

7. เทปพมิพอ์ักษร จาํนวน 10 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 5,800.-  

8. สายฉดีชาํระ จาํนวน 40 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 5,880.-  

9. กระดาษถา่ยเอกสาร จาํนวน 20 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.26 กรกฎาคม 2,033.-  

10. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 2,982.-  

11. แกส๊แชมเปญและถังขยะ จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 1,872.-  

12. เกา้อ�ีเจา้หนา้ท�ี จาํนวน 8 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 13,610.40  

13. วัสด ุจาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 3,317.-  

14. โทรศัพทไ์รส้าย จาํนวน 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,997.99  

15. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 2,000.-  

16. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 5,042.-  

17. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 961.-  

18. หนังสอืพมิพ ์เดอืน เมษายน 55  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รุ่งโรฒนบ์รกิาร 24,342.-  

19. ท�ีวาง CPU และแผน่ DVD-RW จาํนวน 2
รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 7,447.20

 

20. จา้งจัดทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 พรอ้ม
จัดชดุ 250 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 10,875.-  

21. จา้งจัดทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 พรอ้ม
จัดชดุ 700 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 33,600.-  

22. จา้งจัดทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 พรอ้ม
จัดชดุ 160 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 5,520.-  

23. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/526/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 6,848.-  

24. ร�ือถอนขนยา้ยและตดิตั�งประกอบตู้เหลก็
รางเล�ือน

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 32,100.-  

25. จา้งลงประกาศฯ จะขดีช�ือหา้งหุ้นสว่นบรษัิท
ออกจากทะเบยีนในหนังสอืพมิพร์ายวันส�ือ
โฆษณา

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ส�ือโฆษณา 45,600.-  

26. จัดจา้งทาํแฟม้ใสเ่อกสาร 5,000 แฟม้  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 60,187.50  

27. จา้งใหค้าํปรกึษาแ น ะ นาํด า้น การเร�ิมตน้
ธรุกจิฯ วันท�ี 13 มนีาคม 2555 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง นายมโนรถ กศุลศักด�ิ 12,000.-  

28. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/480/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 14,124.-  

29. ตดิตั�งสายสัญญาณคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2
ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 6,420.-  

30. จา้งใหค้าํปรกึษาแ น ะ นาํด า้น การเร�ิมตน้
ธรุกจิฯ วันท�ี 21 มนีาคม 2555 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง นายกรษิฐ ์ไขม่กุ 12,000.-  

31. จา้งพมิพห์นังสอื การรับรองคณุภาพ
สาํนักงานบัญช ี800 เลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 64,800.-  

32. จา้งจัดทาํสาํเนาเอกสาร ขนาด เอ 4 พรอ้ม
จัดชดุ 100 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 7,475.-  

33. จา้งผลติส�ือประชาสัมพันธ ์1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 21,400.-  

34. ซอ่มเคร�ืองจัดระบบควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซันอนิเตอรเ์นชั�นแนล 1,284.-  

35. ตดิตั�งเคร�ืองฟอกอากาศ ชั�น 10  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 4,815.-  

36. ร�ือถอนปา้ยสแตนเลสหนา้ลฟิทชั์�น4 - 16  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 4,012.50  

37. ยา้ยตดิตั�งตู้ชั�น4  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 3,210.-  

38. เปล�ียนและตดิตั�งกอ็กน�ําอา่งลา้งจาน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 4,708.-  

39. ตดิตั�งเปล�ียนกญุแจประตู  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 19,260.-  

40. รางธรณรีอยตอ่อาคาร ชั�น3-16  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 10,628.31  

41. แผน่อคลลีคิหนา5 มลิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 34,240.-  
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41. แผน่อคลลีคิหนา5 มลิ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 34,240.-  

42. ถา่ยน�ํามันเคร�ือง กธ - 9492  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 968.35  

43. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศในรถยนต ์กธ -
9033

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก. พระนครออโตแอร์ 7,120.85  

44. ร�ือถอนขนยา้ยและตดิตั�งประกอบตู้เหลก็ชั�น
เหลก็รางเล�ือน

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 72,760.-  

45. ขนยา้ยวัสดคุรภัุณฑแ์ละเอกสารตา่งๆจาก
ชั�น11,14
ไปเกบ็ไวท้�ีชั�น 1,2

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 32,100.-  

46. จา้งจัดทาํวฒุบัิตร 40 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.คลาสสคิสแกน 3,200.-  

47. ซอ่มแซมหอ้งน�ําและเคร�ืองสขุภัณฑ์  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 7,918.-  

48. จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ จาํนวน 10 ท�ีนั�ง 4
คัน       วันท�ี 29 มนีาคม 2555

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.จันทมิา เชยีงรายทัวร์ 8,800.-  

49. ซอ่มระบบแอร ์นง - 3610  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. พระนครออโตแอร์ 535.-  

50. ซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน นง – 3917
จาํนวน 12 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์ 13,329.-  

51. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศจาํนวน 5 เคร�ือง
ของสพข.3

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซ-ีแอรเ์อน็จเินยีร�ิง 10,272.-  

52. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองตามระยะทาง
70,000 กม.รถยนต ์นง – 9346 จาํนวน 9
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุผีู้จาํหนา่ยโตโย
ตา้

6,959.28  
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ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งพมิพโ์ลโกก้รมฯ 625,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 306,250.-  

 
 


