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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555 เดอืน ธนัวาคม 2554 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. การจัดซ�ือชดุเคร�ืองเสยีงเคล�ือนท�ีจาํนวน 1
ชดุ 

424,000.-
 
 

สอบราคา
 
 

1.บจ.นกุ ิเนท็เวริค์/423,720.-
2.บจ.เคร�ืองเสยีง/489,953.-
 

บจ.นกุ ิเนท็
เวริค์/423,720.-
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและเสนอ
ราคาต�ํากวา่ท�ีกรมฯ

กาํหนด
 

2. สอบราคาจัดจา้งการจัดทาํส�ือเพ�ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธก์ารบรกิารการเรยีนการสอน
ผา่นส�ือออนไลน ์(e-Learning)

225,000.-
 
 

 

สอบราคา
 
 

 

1.บจ.ททีไีอเอส /269,919.-
 
 
 

บจ.ททีไีอเอส
/220,000.-
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ
 

3. จา้งเหมาระบบบรหิารจัดการเรยีนการสอน
ผา่นส�ือออนไลน(์e-Learning)ตามโครงการ
อบรมการบรหิารจัดการและการตลาดผา่น
ส�ือออนไลน(์e-Learning)

400,000.- สอบราคา 1.บจ.บางกอกเวบ็
โซลชัู�น/750,000.-
2.บจ.ทเูฟลโลส ์เนต็เวริค์/
1,476,000.-
3.บจ.โฟลค์ คอรป์อเรชั�น/
1,720,000.-
 

บจ.บางกอกเวบ็
โซลชัู�น/750,000.-
 
 
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและสามารถ
ปรับลดราคาราคาได้
ตามท�ีกรมฯตอ้งการ 
 

4. จา้งเหมาบันทกึขอ้มลูบัญชรีายช�ือผู้ถอืครอง
หุ้นของบรษัิทจาํกัดประจาํ ปงีบประมาณ
2555

400,000.-
 

 

สอบราคา
 
 

บมจ.บซิเินส ออนไลน ์/
1,050,000.-
 

บมจ.บซิเินส ออนไลน์
/420,000.-
 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นและสามารถ
ปรับลดราคาไดต้ามท�ี

กรมฯตอ้งการ
 

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2555  เดอืน ธนัวาคม 2554 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1.
หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 8
รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 96,802.90

 

2. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 5,146.70  

3. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 2,300.00  

4. หมกึ Samsung MLT-D205E จาํนวน 15
กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 75,114.00

 

5. กลอ่งกระดาษลกูฟกู 800 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 28,000.00  

6. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 8,973.00  

7. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรH์Pจาํนวน 6
รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 17,586.52

 

8. ยางนอก ขนาด 225/50R17 มชิลนิ
กม-2607  4 เสน้  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิ รับเบอร์ 23,000.00

 

9. หมกึพมิพส์าํเนาสดีาํรโิกแ้ละกระดาษไขแม่
พมิพ ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประทศไทย) 7,115.50

 

10. หมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 3
รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 40,539.09

 

11. เคร�ืองบันทกึเสยีงดจิติอล,เคร�ืองโทรสารและ
โทรศัพท ์4 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 18,223.99

 

12. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พ.ีเอน็.ซัพพลาย 99 11,211.46  

13. มู่ล�ีปรับแสงชนดิใบเลก็และบัลลาสต ์อโีคโน
วัตต ์ขนาด 32 วัตต์  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 13,867.20

 

14. แบตเตอร�ีรถยนต ์ขนาด NS100 ย�ีหอ้ 3K
นง-5926  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิ รับเบอร์ 3,300.95

 

15. วัสดสุาํนักงาน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 18,395.00  

16. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 19,016.00  

17. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 12,530.00  

18. ออทไรส้าย Toshino 2 ชดุ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 960.00  

19. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์Fujitsu Ribbon

3750 จาํนวน 40 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส 16,264.00

 

20. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์HP 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 5,184.15  

21. เคร�ืองโทรศัพทไ์รส้าย 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 12,159.99  

22. เคร�ืองสาํรองไฟ 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.พ.ีเอน็.ซัพพลาย 99 5,136.00  

23. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 7,134.00  

24. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 4,554.00  

25. วัสดสุาํนักงาน 6 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 16,372.00  

26. โตะ๊ทาํงานพรอ้มท�ีวางซพียีแูละเกา้อ�ีเจา้
หนา้ท�ี 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.บ.ีด.ีว.ีววัิฒน ์กอ่สรา้ง 93,304.00

 

27. จา้งทาํเอกสาร 50 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นดกีอ๊ป์ แอนด ์แสตมป์ 2,370.-  

28. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข
0121/668/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 3,424.-  

29. เชค็ระยะทางรถยนต ์กม - 2601  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.เอช ซ ีเอน็ 2,357.21  

30. ทาํสาํเนา  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือนโอเอ 1,055.60  

31. ตรายางจาํนวน 193 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธรรมธร 16,730.-  

32. จา้งเหมาขนยา้ยเอกสารและพัสดทุ�ีอาคาร
โกดังบางบัวทอง และ สพข. 2

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 42,800.-  

33. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานกจิกรรมใหค้าํปรกึษา
ธรุกจิ วันท�ี 22 ก.พ. 55

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร. อาทติา ชตูระกลู 12,000.-  

34. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานกจิกรรมใหค้าํปรกึษา
ธรุกจิ วันท�ี 8 ก.พ. 55

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร. วันทนา ปทมุอนันต์ 12,000.-  

35. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานกจิกรรมใหค้าํปรกึษา
ธรุกจิ วันท�ี 25 ม.ค. 55

 ขอ้ตกลงจา้ง น.ส. ขวัญหทัย ตัณฑเ์กยรู 12,000.-  

36. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานกจิกรรมใหค้าํปรกึษา
ธรุกจิ วันท�ี 11 ม.ค. 55

 ขอ้ตกลงจา้ง นายนเิวศน ์ธรรมะ 12,000.-  

37. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานกจิกรรมใหค้าํปรกึษา
ธรุกจิ วันท�ี 21 ม.ค. 55

 ขอ้ตกลงจา้ง ดร. วันทนา ปทมุอนันต์ 12,000.-  
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ธรุกจิ วันท�ี 21 ม.ค. 55

38. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ หมายเลข
0121/619/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอรเ์อน็จเินยีร�ิง 5,885.-  

39. จา้งใหค้าํแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้ธรุกจิฯ วันท�ี
21 ธ.ค. 54

 ขอ้ตกลงจา้ง นายมโนรถ กศุลศักด�ิ 12,000.-  

40. จา้งทาํปกเอกสารสาํหรับจัดทาํเอกสาร
ประกอบการประชมุ 3 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.แฮป็ป�ีรทูี 30,134.-  

41. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
0121/553/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หสม.ไอซแีอร์ 15,194.-  

42. จา้งชบุโครเมยีม โครงเหลก็ปา้ยช�ือ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 10,700.-  

43. ตรวจเชค็เคร�ือง Projector Epson  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 1,284.-  

44. ซอ่มเคร�ืองถา่ยเอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง บมจ.อนิเตอรฟ์ารอ์สิท์ 9,540.66  

 
 


