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สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2554 เดอืน ธนัวาคม 2553 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารภารกจิ
กรมฯผา่นส�ือประชาสัมพันธ ์2 รายการ

1,900,000.- สอบราคา    

 รายการท�ี 1 ส�ือหนังสอืพมิพ์ 900,000.-

 

1.บจ.นวิ อนิฟอรเ์มชั�น แอนด์
โปรโมชั�น/885,000.-             
2.หจก.ไอเดยีโซน/-

บจ.นวิ อนิฟอรเ์มชั�น แอนด์
โปรโมชั�น/885,000.-

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

 รายการท�ี 2 ส�ือวทิยุ 1,000,000.-

 

1..หจก.ไอเดยีโซน/975,000.- 
2.บจ.นวิ อนิฟอรเ์มชั�น แอนด์
โปรโมชั�น/-

หจก.ไอเดยีโซน/975,000. มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามTOR ท�ี
กรมฯกาํหนด และ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิท�ีไดรั้บอนมุัติ

 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน ธนัวาคม 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. อปุกรณไ์ฟฟา้ 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 5,847.55  

2. เคร�ืองบันทกึเสยีง SONY 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 4,990.-  

3. ยางนอก 4 เสน้ นง-8271  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 10,807.-  

4. แบตเตอร�ี 1 ลกู กธ-9492  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิรับเบอร์ 2,247.-  

5. หมกึเคร�ืองโทรสารรโิก ้รุ่น 1400 L 12
กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 46,224.-

 

6. วัสดสุาํนักงาน 3รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 9,708.-  

7. วัสดสุาํนักงาน 12รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 27,668.-  

8. หลอดไฟและสายโทรศัพท ์2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 5,040.-  

9. วัสดไุฟฟา้และฝารองนั�ง 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 22,848.-  

10. หมกึเคร�ืองโทรสารและผา้หมกึพมิพด์ดี 2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ลกีา้ บสิสเินส
46,57.71

 

11. เคร�ืองโทรศัพท ์Panasonic 5 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 2,942.50  

12. กระตกิน�ํา 2 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,600.-  

13. เคร�ืองทาํลายเอกสาร 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 47,615.-  

14. กระดาษหอ่ของสนี�ําตาล 700 แผน่  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 1,890.-  

15. อปุกรณไ์ฟฟา้ 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา (1991) 11,290.64  

16. Flash drive 4 GB.kingstonและแทน่วาง
ซพียี ู2 รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรป๊
4,718.70

 

17. วัสดสุาํนักงาน 17 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 41,945.25  

18. หลอดประหยัดไฟ 120 หลอด  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นทพิยเ์จรญิ 15,870.-  

19. ส�ือส�ิงพมิพป์กรายงานหนา้ - หลัง 400 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 10,700.-  

20. ทาํจดหมาย 20,000 ซอง  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงเีฮงแชมเป�ียนกรุ๊ป 10,700.-  

21. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/606/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 2,675.-  

22. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/613/43  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 5,350.-  

23. เอกสารประกอบการฝกึอบรมภาษาอังกฤษ
3 กลุ่ม

 ขอ้ตกลงจา้ง โรงเรยีนธรุกจิสารสนเทศ 75,000.-  

24. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/680/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 3,700.-  

25. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/604/43  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 2,635.-  

26. ลา้งเคร�ืองปรับอากาศพรอ้มตดิตั�งใหม่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 12,500.-  

27. ทาํบัตรพนักงาน 1,285 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.พนีาดา้ 89,950.-  

28. เผยแพรบ่ทความพระบรมฉายาลักษณฯ์  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามรัฐ 75,000.-  

29. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศหมายเลข
424,425,426,428

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 16,906.-  

30. ซอ่มรถยนต ์นง - 3626  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอกสยามธรุกจิ 8,000.-  

31. คา่เดนิสายสัญญาณทวี ี2 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินท็เวริก์ 5,628.20  

32. ซอ่มเกา้อ�ีแถว  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 31,850.-  

33. คา่บรกิารปรับปรงุระบบไฟฟา้ 1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดเีอก็ซพ์ ี(ไทยแลนด)์ 4,815.-  

34. ทาํปา้ยช�ือหนา้หอ้งทองเหลอืงกัดกรดพรอ้ม
แผน่ไมส้ักทาํส ีผชช.อนจุติ แกว้รว่มวงศ์

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 3,103.-  

35. ตรวจเชค็ นง - 5927  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการเทรดด�ิง 2,135.72  

36. งานขนยา้ยครภัุณฑ ์ครภัุณฑส์ง่คนื  ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวรุ้ง  วรรณภักดี 88,000.-  

37. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้
ประกอบธรุกจิ 22 ธ.ค. 53

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสรุพงษ ์ คงมาลัย 12,000.-  

38. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการเร�ิมตน้
ประกอบธรุกจิ 21 ธ.ค. 53

 ขอ้ตกลงจา้ง นายสนทิ  จงมงคลกาล 12,000.-  

39. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการตลาดการ
ออกแบบ

 ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวขวัญหทัย  ตัณฑเ์กยรู 12,000.-  

40. งานร�ือถอนพรอ้มขนยา้ยชั�น 6,10,12,13
จาํนวน 6 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 87,098.-  

41. ซ�ือพัดลมดดูอากาศตดิกระจก 8’’  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นวิสยามพัฒนา 1,712.-  

42. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ จาํนวน 3 เคร�ือง
0021/587/43 , 588 , 644

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.กลุเทค 45,608.35  

 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน ธนัวาคม 2553 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. แบบพมิพ ์7 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วกรมสง่เสรมิการสง่
ออก

    48,150.-  

 


