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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน เมษายน 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. โตะ๊อเนกประสงค ์20 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 53,970.80  

2. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 4
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ท.ีเอน็.แมค็เนท็ เซน็เตอร์
จาํกัด

8,863.88  

3. หมกึเคร�ืองโทรสาร ระบบฟลิม์ จาํนวน 2
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 11,937.99  

4. กระตกิน�ํารอ้น 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,980.-  

5. วัสดสุาํนักงาน 15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 31,175.-  

6. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 8,745.-  

7. วัสดสุาํนักงาน 16 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 35,863.-  

8. เกา้อ�ีเอนกประสงค ์80 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 89,024.-  

9. เกา้อ�ีแลคเชอร ์50 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 79,982.50  

10. ซ�ือหวัพมิพเ์คร�ืองปร�ินเตอร ์cannon ix5000  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 2,867.-  

11. หนังสอืพมิพเ์ดอืน พ.ค.2554  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท รุ่งโรฒณบ์รกิาร จาํกัด   

12. วัสดไุฟฟา้ มดีคัตเตอรแ์ละผา้คลมุโตะ๊ 8
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นวิสยาทพัฒนา (1991) จาํกัด 35,845.-  

13. วัสดคุอมพวิเตอร ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 11,020.-  

14. วัสดสุาํนักงาน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 336.-  

15. กระดาษ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.26 กรกฎาคม 35,631.-  

16. หลอดไฟ แสงสขีาว 48 หลอด  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 6,348.-  

17. เคร�ืองจัดระบบควิ 4 ชอ่งบรกิาร  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด 99,510.-  

18. ถว้ยซปุและจานรองถว้ย  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท รอยัล ปอรซ์เลน จาํกัด 22,100.-  

19. ตู้โชวส์นิคา้-กาแฟ โตะ๊มมุกาแฟ,เกา้อ�ีมมุ
กาแฟ,ปพู�ืนกระเบ�ือง,ขอบพ�ืน 58 รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สตาร ์อนิเตอร ์ดไีซน์ 97,265.-  

20. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กธ - 6924  ขอ้ตกลงจา้ง ต.ไทยเจรญิ 3,311.65  

21. เชค็ระยะทาง กน - 2044  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอชซเีอน็ 6,615.81  

22. ซอ่มรถยนต ์กธ - 9033  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 4,900.-  

23. ซอ่มรถยนต ์กน - 1675  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 6,559.10  

24. ซอ่มรถยนต ์นง - 5927  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการเทรดด�ิง 2,103.62  

25. ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดีธรรมดา  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเซยีครภัุณฑ์ 5,885.-  

26. ซอ่มเคร�ืองโทรสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,337.50  

27. ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดีธรรมดา  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอเซยีครภัุณฑ์ 2,407.50  

28. ซอ่มรถยนต ์นง - 3549  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 2,810.-  

29. พมิพใ์บอนญุาตสิมาคมการคา้ และใบอนุ
ญาตหิอการคา้

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 63,750.-  

30. จา้งทาํสาํเนาเอกสารขนาด A 4   250 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 6,875.-  

31. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/629/43  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 14,124.-  

32. ยา้ยและตดิตั�งเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.คณูลาภซัพพลาย 1,926.-  

33. ยา้ยและตดิตั�งเคร�ืองเสยีงตามสายและ
เคร�ืองพมิพข์นาดใหญ่

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 20,330.-  

34. ตรายางจาํนวน 73 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 6,320.-  

35. เดนิทอ่น�ําท�ิงเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 5,136.-  

36. คา่เดนิสายสัญญาณเครอืขา่ยชั�น3  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดเีอก็ซพ์ี 18,000.-  

37. จา้งทาํสาํเนาถา่ยเอกสาร A 4 พรอ้มจัดทาํ
รปูเลม่

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 5,000.-  

38. จา้งทาํสาํเนาเอกสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือนโอเอ 669.20  

 


