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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. ซ�ือหมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกูดรั�ม
เคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 71 รายการ

1,980,000.-
 

สอบราคา
 

1.บจ.ลกีา้ บสิสเินส
2.บจ.ท ีเอน็ แมค็เนท็ เซน็เตอร์
3.บจ.โฟนกิซ์

4.บจ.พ.ีเจน(1999)
5.บจ.สหธรุกจิ
6.บมจ.เมโทรซสิเตม็ส์

คอรป์อเรชั�น
 
 

1.บจ.ลกีา้ บสิสเินส /
213,98.60
2.บจ.ท ีเอน็ แมค็เนท็
เซน็เตอร ์/ 159,060.85
3.บจ.โฟนกิซ ์/
134,081.70
4.บจ.พ.ีเจน(1999) /
121,017.-
5.บจ.สหธรุกจิ /
404,652.60
6.บมจ.เมโทรซสิเตม็ส์

คอรป์อเรชั�น /
844,406.55
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน สงิหาคม 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 53,835.98  

2. บาลาสตอ์เิลก็ทรอนกิสแ์ละขั�วเสยีบ
หลอดฮาโลเจน  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา(1991) 2,568.-  

3. หลอดไฟ 32 วัตต ์200 หลอด  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ไทยเอน็เนอรย์�ีคอนเซอรเ์วชั�น 13,910.-  

4. โตะ๊พรอ้มโมบายและท�ีวาง cpu จาํนวน 4 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 17,976.-  

5. เกา้อ�ีเจา้หนา้ท�ีเบาะนั�งสดีาํพนักพงิผา้สมีว่ง
จาํนวน 4 ตัว  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 10,700.-  

6. ชดุกระจกดา้นหนา้และขา้งตัว จาํนวน 4 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 16,692.-  

7. โตะ๊ประชมุและโตะ๊เอนกประสงค์  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 98,868.-  

8. แบตเตอร�ีรถยนต ์ย�ีหอ้ 3K ทะเบยีน
นง-3917  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยจเรญิรับเบอร์ 3,300.95  

9. เคร�ืองเจาะเขา้เลม่ 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 13,910.-  

10. เคร�ืองโทรศัพท ์2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 180.-  

11. ครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์1 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ดาตา้โกลบ 31,000.-  

12. ปกเอกสาร ลับ 15 หอ่

 

ขอ้ตกลงซ�ือ สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
สวัสดกิารและสวัสดภิาพครแูละ
บคุคลากรทางการศกึษา
 

3,000.-  

13. โตะ๊คอมพวิเตอรแ์ละเกา้อ�ี 1 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 4,950.-  

14. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 63,386.80  

15. เกา้อ�ีและโตะ๊คอมพวิเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ออฟฟซิ คลับ (ไทย) 15,470.-  

16. วัสดอุปุกรณแ์ละเคร�ืองมอืชา่ง 50 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา(1991) 71,906.14  

17. ยางนอก 4 เสน้  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยจเรญิรับเบอร์ 11,812.80  

18. รถเขน็ชั�นเดยีวพับได ้รุ่น HB210 จาํนวน 1
คัน  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เลท็สโ์กฟอรอ์ทิ 2,889.-  

19. ยางรถยนต ์ทะเยนี นง-3610  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยจเรญิรับเบอร์ 14,423.60  

20. วัสดอุปุกรณส์าํหรับการประชมุวดิโีอ
conference 6 รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 17,633.60  

21. External Hard drive 1 GB.  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 7,254.60  

22. โคมดาวนไ์ลนแ์ละรโีมทคอนโทรลแอร์  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 12,412.-  

23. วัสดสุาํนักงาน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 7,667.62  

24. วัสดคุอมพวิเตอร ์6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พเีอน็ซัพพลาย 99 26,375.50  

25. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 1,236.50  

26. หนังสอืสาํหรับการประชมุเชงิปฏบัิตกิาร  ขอ้ตกลงซ�ือ ศนูยห์นังสอืม.เกษตรศาสตร์ 4,270.20  

27. หมกึ HP Laser jet  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 13,474.51  

28. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 6,373.-  

29. เคร�ืองขยายเสยีง ไมโครโฟนและลาํโพง 3
รายการ  

วธิพ๊เิศษ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 235,000.-  

30. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 17 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 33,375.-  

31. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 14 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 24,516.50  

32. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 11,908.-  

33. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 44,723.33  

34. หนังสอื จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณ์ 3,650.70  

35. เคร�ือง HP Printer จาํนวน 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 4,258.60  

36. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 33,645.-  

37. ฟลิม์เคร�ืองโทรสารและหมกึเคร�ืองพมิพ์
คอมพวิเตอร์  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 95,095.18  

38. เคร�ืองพมิพฉ์ลากภาษาอังกฤษ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,490.-  

39. หนังสอื 11 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณ์ 11,217.-  

40. กระดานไวทบ์อรด์ 2 แผน่  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 5,960.-  

41. วัสดคุอมพวิเตอร ์6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พเีอน็ซัพพลาย 99 14,059.80  

42. ตู้ทาํน�ําเยน็แบบใชข้วด ไฟฟา้ 220 โวลต ์1
เคร�ือง  

ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 4,815.-  

43. กระเป๋าใสเ่อกสาร 70 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เจ.เจ.แบคอนิดัสตรี 13,650.-  

44. เคร�ืองทาํลายเอกสาร 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 4,170.-  

45. สตกิเกอร ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 4,725.-  

46. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 14,142.-  

47. ยางรถยนต ์ทะเบยีน กน-1675  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยจเรญิรับเบอร์ 11,812.80  

48. มา่นมว้น 16 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 77,040.-  

49. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู
ดรั�มเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 19
รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.โฟนกิซ์

 
134,081.70

 
 

50. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 19 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 23,613.-  

51. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 26,693.29  
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51. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู
ดรั�มเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 8
รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.ลกีา้ บสิสเินส
 

26,693.29
 

 

52. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์60 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 24,182.-  

53. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 2,547.-  

54. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู
ดรั�มเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 11
รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.สหธรุกจิ
 

404,652.60
 

 

55. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู
ดรั�มเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 18
รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.ลกีา้ บสิสเินส
 

213,978.60
 

 

56. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู
ดรั�มเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 4
รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.พ.ีเจน(1999)
 

121,017.-
 

 

57. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู
ดรั�มเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 22
รายการ

 
 

ขอ้ตกลงซ�ือ
 

บจ.ท.ีเอน็.แมค็เนท็ เซน็เตอร์
 

159,060.85
 

 

58. ตดิตั�งระบบสัญญาณคอมพวิเตอรพ์รอ้มระบบ
ไฟฟา้  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ดเีอก็ซพ์ ี( ไทยแลนด ์) 29,414.30  

59. ตดิตั�งระบบสายสัญญาณคอมพวิเตอร์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ดเีอก็ซพ์ ี( ไทยแลนด ์) 12,347.80  

60. จา้งออกแบบและจัดทาํหนังสอื พรบ.การ
ประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วภาษาไทย  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 59,706.-  

61. จา้งออกแบบและจัดทาํแฟม้ทะเบยีนรปูแบบ
ใหม ่จาํนวน 30,000 เลม่  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 195,0075.-  

62. ขนยา้ยและตดิตั�ง agent callcenter  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.วันไอวัน ไกลเบ�ิล 6,420.-  

63. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ การ
ออกแบบและการพัฒนาผลติภัณฑส์รา้ง
สรรคฯ์ วท.4 ส.ค. 54  

ขอ้ตกลงจา้ง นส.ขวัญหทัย ตัณฑเ์กยรู 12,000.-  

64. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ การ
บรหิารจัดการ การตลาดฯ วท. 4 ส.ค. 54  

ขอ้ตกลงจา้ง ดร.อาทติา 12,000.-  

65. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ
หมายเลข0121/682/43  

ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 6,420.-  

66. จา้งทาํสาํเนาเอกสารขนาด เอ 4 จาํนวน 300
ชดุ  

ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 9,900.-  

67. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ
การตลาด การจัดทาํแผนธรุกจิ การบรหิารจัด
การฯ วท . 22 ส.ค. 54  

ขอ้ตกลงจา้ง ดร.นเิวศน ์ธรรมะ 12,000.-  

68. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ การ
ตลาด
 การบรหิารจัดการแผนธรุกจิ วท. 22 ส.ค.
54  

ขอ้ตกลงจา้ง นายอนวัช เหลอืงภัทรเชวง 12,000.-  

69. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/681/43  ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรเ์อน็จเินยีร�ิง 4,494.-  

70. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองระยะทาง 5,000 กม. 
กธ - 9492จาํนวน 3 รายการ  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ 1,481.95  

71. ตรวจเชค็ระบบแอร ์กน - 1676  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ -  

72. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ การ
ตลาด
 การบรหิารจัดการแผนธรุกจิ วท. 30 ส.ค.
54  

ขอ้ตกลงจา้ง นายสรุพงษ ์วงศพ์ลับ 12,000.-  

73. จา้งใหค้าํปรกึษาดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิ การ
ตลาด
กฎหมายธรุกจิฯ วท.30 ส.ค. 54  

ขอ้ตกลงจา้ง นายธาน ีแมน้จรงิ 12,000.-  

74. จา้งพัฒนาระบบทะเบยีนคมุแบบพมิพค์งคลัง
1 ระบบ  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอสทอีาร ์ซอฟทแ์วร์ 97,000.-  

75. จา้งทาํแผน่พับประชาสัมพันธศ์นูยเ์ครอืขา่ย
Biz club 10,000 แผน่  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 14,980.-  

76. จา้งออกแบบพรอ้มผลติส�ือประชาสัมพันธ์
(Roll up ) ศนูยเ์ครอืขา่ย Biz club 2 รายการ  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โอเอซสีมเีดยี 73,081.-  

77. จา้งจัดทาํสาํเนาเอกสารขนาด เอ 4 จาํนวน
300 ชดุ  

ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 9,900.-  

78. ซอ่มแซมหอ้งน�ําชายหญงิ ชั�น 3 โซน A และ
13  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 31,704.10  

79. ปา้ยช�ือโครงเหลก็เสตนเลส  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 29,960.-  

80. เจาะกระจกตดิพัดลมดดูอากาศ 8 น�ิว  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 40,660.-  

81. ร�ือถอนและตดิตั�งระบบคอมพวิเตอร ์ชั�น 4  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 34,154.51  

82. กั�นผนังหอ้ง Call cen ter  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 49,498.20  

83. ซอ่มเคร�ืองถา่ยเอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.รโิก ้( ประเทศไทย ) 20,026.12  

84. ปรับระดับโครงฝา้ T– BAR และทาํสี  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 7,088.75  

85. ตรายางจาํนวน 65 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 6,070.-  

86. งานซอ่มแซมระบบไฟฟา้ ดวงโคมไฟฟา้และ
ไฟฉกุเฉนิ  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒนก์อ่สรา้ง 20,758.-  

87. ซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน กน - 1675  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ 1,088.19  

88. ซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน กน - 1674  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้ 2,436.39  

89. จา้งจัดทาํสาํเนาเอกสาร จาํนวน 150 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 33,900.-  

90. พมิพเ์อกสารเผยแพร ่“5 กฎกอ่น
ซ�ือแฟรนไชสเ์พ�ือความสาํเรจ็ทางธรุกจิ
2,000 เลม่  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฟรนเนก็ช์ 71,690.-  

91. ทาํซองสขีาวพับ4 พมิพค์รฑุ 15,000 ซอง  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงเีฮง แชมเป�ียน กรุ๊ป 8,346.-  

92. จา้งจัดทาํสาํเนาเอกสารขนาด เอ 4 จาํนวน 2
รายการ  

ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคล เพ�ือน โอ เอ ( 2001 ) 4,059.-  
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รายการ  
93. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข

0121/374/43  
ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 21,614.-  

94. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข

0121/539/43  
ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 5,671.-  

95. ซอ่มทอ่น�ําท�ิงเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/648/43 ( หอ้งเตรยีมอาหารชั�น 17 )  

ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 4,601.-  

96. จา้งวางอารต์เวริค์และพมิพแ์ผน่พับ 2 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮปป�ีรทูนี 19,260.-  

97. จัดจา้งพมิพว์ฒุบัิตร โครงการสัมมนา เร�ือง
’’  ตน้กลา้สาํนักงานบัญชคีณุภาพ’’ จาํนวน
200 แผน่  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.คลาสสกิแสตน 21,400.-  

98. จา้งผลติส�ือประชาสัมพันธ ์ปา้ยผา้ใบ ( Vinyl
) การใหบ้รกิารของกรมฯ  

ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ซทีวัูนไอ ปร�ินท์ 80,000.-  

99. ทาํสาํเนาเอกสาร เอ 4 จาํนวน 70 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 8,400.-  

100. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข
0121/383/43 และ0121/376/43  

ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 18,083.-  

101. จา้งท�ีปรกึษาธรุกจิการตลาด การเงนิ  6 ก.ย.
54  

ขอ้ตกลงจา้ง นส.วันทนา ปทมุอนันต์ 12,000.-  

102. จา้งท�ีปรกึษาดา้นการตลาด การคา้ระหวา่ง
ประเทศ การเงนิ  6 ก.ย. 54  

ขอ้ตกลงจา้ง นายมโนรถ กศุลศักด�ิ 12,000.-  

103. จา้งใหค้าํปรกึษาเร�ิมตน้ธรุกจิ กฎหมายธรุกจิ 
20 กย. 54  

ขอ้ตกลงจา้ง ดร.สมชาย รัตนช�ือสกลุ 12,000.-  

104. จา้งท�ีปรกึษาการตลาด E-marketing การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี20 ก.ย. 54  

ขอ้ตกลงจา้ง นายครษิฐ ์ไขม่กุข์ 12,000.-  

105. จา้งทาํปา้ยช�ือและตกแตง่สถานท�ี 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โอเอซสีมเีดยี 29,960.-  

106. ซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน นง - 3916  ขอ้ตกลงจา้ง ช.ชา่งยนต์ 9,665.-  

107. ซอ่มรถยนตห์มายเลขทะเบยีน กธ - 6924  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอกสยามธรุนกจิ 2,760.-  

108. ทาํสาํเนาเอกสาร 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคล เพ�ือน โอ เอ ( 2001 ) 2,459.60  

109. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/363/43  

ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 4,494.-  

110. ซอ่มชดุตวรจสอบการจอดลฟิท์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามฮติาชิ 38,211.84  

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน สงิหาคม 2554 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบบรกิารขอ้มลูธรุกจิ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิยก์รมสง่เสรมิการ
สง่ออก

60,990.-  

 
 
 


