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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งดาํเนนิกจิกรรม E-Commerce Clinic
for SMEs ตามโครงการสง่เสรมิการ
พัฒนาธรุกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์

2,200,000 อเิลก็ทรอ
นกิส์

1.บรษัิท หรอย อนิคอรป์อเรชั�น
จาํกัด
2.บรษัิท อ-ิแอท็-โมสท์
พรเีซนเทชั�น จาํกัด
3.บรษัิท โปรเกรส อนิฟอรเ์ม
ชั�น จาํกัด
4.บรษัิท ตลาด โซลชัู�น จาํกัด
 

บรษัิท โปรเกรส อนิฟอร์
เมชั�น จาํกัด/2,100,000.-

ยกเลกิเน�ืองจาก
บรษัิทประสบปัญหา
ขาดทนุและขาด
สภาพคลอ่งอยา่ง
รนุแรง จงึจาํเป็น
ตอ้งเลกิกจิการ

2. ซ�ือเคร�ืองสแกนเนอร ์(Scanner) จาํนวน
70 ชดุ

1,995,000 สอบราคา 1.บรษัิท  เค เอส ซ ีคอมเมอร์
เชยีล อนิเตอรเ์นต็
จาํกัด/1,890,000.-
2.บรัท ท.ีพ.ีท.ีเอน็จเินยีร�ิง
จาํกัด/เอกสารไมค่รบถว้น
3.บรษัิท เอ.ไอ.ซ ีคอมพวิเทค
จาํกัด/1,775,130.-
4.บรษัิท ซซีเีอน็-เทค
จาํกัด/1,499,999.-
 

บรษัิท เอ.ไอ.ซ ีคอมพวิ
เทค จาํกัด/1,775,130.-

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TOR
ท�ีกรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิงบประมาณ

3. จัดซ�ือตามโครงการ Callcenter (ครั�งท�ี
2)

2,000,000 อเิลก็ทรอนกิส์ 1.บรษัิท ซดีจี ีซสิเตม็ส์

จาํกัด/1,680,000.-
2.บรษัิท เอม็โอแคป็
จาํกัด/1,849,000.-
3.บรษัิท โอเพน่ เทคโนโลย�ี
จาํกัด
4.บรษัิท วันโอวัน โกลเบ�ิล
จาํกัด/ 1,551,494.-
 

บรษัิท วันโอ วัน โกลเบ�ิล
จาํกัด/1,551,494.-
 

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TOR
ท�ีกรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิงบประมาณ

4. จา้งเอกชนดาํเนนิการโครงการสง่เสรมิ
การจัดการความรู้กรมพัฒนาธรุกจิการคา้
ประจาํปงีบประมาร 2553

300,000 สอบราคา 1.บรษัิท แซฟว�ี คอมมวินเิคชั�น
จาํกัด/292,000.-
2.บรษัิท พนีาดา้
จาํกัด/257,870.-
3.บรษัิท ไดเรค็ชั�นแพลน
จาํกัด/284,000.-
 

บรษัิท พนีาดา้
จาํกัด/257,870.-
 

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TOR
ท�ีกรมฯ กาํหนดและ
เสนอราคาต�ํากวา่
วงเงนิงบประมาณ

5. จา้งเหมาร�ือถอนชั�นเหลก็เกบ็เอกสารแบบ
รางเล�ือนและนาํไปตดิตั�ง ณ อาคารเกบ็
เอกสาร

470,000 สอบราคา 1.รา้นนานาเทรดด�ิง/275,000.-
2.รา้น
สยามพัฒนกจิ/455,285.-
3.บรษัิท ดรากอน คอรป์
จาํกัด/485,000.-
4.บรษัิท เอน็จเินยีร�ิง โลจสีติ
กส ์จาํกัด/590,212.-
 

รา้น
สยามพัฒนกจิ/455,285.-
 

 

6. จา้งเอกชนดาํเนนิการจัดกจิกรรมสรา้ง
เครอืขา่ยแฟรนไชส์

400,000 สอบราคา 1.บรษัิท ไดเรค็ชั�นแพลน
จาํกัด/410,000.-
 

บรษัิท ไดเรค็ชั�นแพลน
จาํกัด/399,000.-

 

7. จา้งการเผยแพรค่วามรู้ขอ้มลูขา่วสาร
“โครงการเรนโบว”์ ผา่นส�ือประชาสัมพันธ์
จาํนวน 3 รายการ ในวงเงนิ 630,000.-
รายการท�ี 1 ส�ือโทรทัศน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการท�ี 2  ส�ือวทิยุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการท�ี 3 ส�ือหนังสอืพมิพ์

330,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000

สอบราคา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบราคา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบราคา

1.บรษัิท มัลต ิมเีดยี แอนด ์เอ
เจนซ�ี จาํกัด/329,988.-
2.บรษัิท ซ.ีเอ.อนิโฟ มเีดยี
จาํกัด/428,000.-
3.บรษัิท 88พลัส
แอด็เวอไทซ�ิง เอเยนซ�ี

จาํกัด/564,960.-
4.บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/792,000.-
5.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด ไอเดยีโซน
/ไมเ่สนอราคา
6.บรษัิท นวิ อนิฟอรเ์มชั�น
แอนด ์โปรโมชั�น จาํกัด/ไม่
เสนอราคา
 
1.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด
ไอเดยีโซน/95,500.-
2.บรษัิท ซ.ีเอ.อนิโฟ มเีดยี
จาํกัด/96,300.-
3.บรษัิท 88 พลัส
แอด็เวอไทซ�ิง เอเยนซ�ี

จาํกัด/192,600.-
4.บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/298,000.-
5.บรษัิท มัลต ิมเีดยี แอนด ์เอ
เจนซ�ี จาํกัด/ไมเ่สนอราคา
6.บรษัิท นวิ อนิฟอรเ์มชั�น
แอนด ์โปรโมชั�น/ไมเ่สนอราคา
 
1.บรษัิท ซ.ีเอ.อนิโฟ มเีดยี
จาํกัด/160,500.-
2.บรษัิท นวิ อนิฟอรเ์มชั�น
แอนด ์โปรโมชั�น/185,000.-
3.บรษัิท 88 พลัส
แอด็เวอไทซ�ิง เอเยนซ�ี

จาํกัด/433,350.-
4.บรษัิท กราฟฟคิ แมส
จาํกัด/437,000.-
5.บรษัิท มัลต ิมเีดยี แอนด ์เอ

บรษัิท มัลต ิมเีดยี แอนด์
เอเจนซ�ี จาํกัด/329,000.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หา้งหุ้นสว่นจาํกัด
ไอเดยีโซน/95,500.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษัิท นวิ อนิฟอรเ์มชั�น
แอนด ์โปรโม
ชั�น/185,000.-
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เจนซ�ี จาํกัด/ไมเ่สนอราคา
6.หา้งหุ้นสว่นจาํกัด
ไอเดยีโซน/ไมเ่สนอราคา
 

 
 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน สงิหาคม 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. หมกึคอมพวิเตอร ์15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.เมโทรซสิเตม็คอรป์อเรชั�น 77,966.42  

2. หนังสอื 8 รายการ
 

ขอ้ตกลงซ�ือ ศนูยห์นังสอืจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

9,688.50  

3. หมกึคอมพวิเตอร ์5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจม.เมโทรซสิเตม็คอรป์อเรชั�น 79,245.27  

4. วัสดสุาํนักงาน 11 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 10,859.-  

5. หนังสอืมาตรฐานการบัญช ีและ TFRS  จาํนวน 24
ฉบับ  

ขอ้ตกลงซ�ือ สภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรม
ราชปูถัมภ์

13,230.-  

6. เคร�ืองพมิพอ์งิคเ์จท็ พรอ้มชดุหมกึ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 7,383.-  

7. ยางนอก 4 เสน้  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ต.ไทยเจรญิ รัมเบอร์ 12,583.20  

8. กระดาษถา่ยเอกสาร 20 รมี
 

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ
บางปะอนิ

1,740.-  

9. หมกึคอมพวิเตอร ์7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.สหธรุกจิ 95,622.69  

10. กระดาษบัตรควิ 36 มว้น  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ซัน อนิเตอรเ์นชั�นแนล 6,548.40  

11. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 4,639.50  

12. วัสดสุาํนักงาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 3,160.-  

13. หมกึพมิพส์าํเนาและกระดาษไขแมพ่มิพร์โิก ้ 2
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 8,988.-  

14. เคร�ืองโทรศัพท ์Panasonic 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 5,885.-  

15. วัสดคุอมฯและเคร�ืองปร�ินเตอร ์7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 18,361.20  

16. วัสดสุาํนักงาน 21 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 19,916.50  

17. หมกึอัดสาํเนารโิก ้3 กลอ่ง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.รโิก ้(ประเทศไทย) 1,284.-  

18. วัสดสุาํนักงาน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 7,526.-  

19. วัสดสุาํนักงาน 5 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 6,467.-  

20. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 8,460.-  

21. เคร�ืองโทรสาร Panasonic 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 57,566.-  

22. ปากกา 72 ดา้ม  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 208.80  

23. แผน่ CD-R และกลอ่ง CD 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 60,000.-  

24. ใบมดีตัดสตกิเกอร ์Roland 3 ใบ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.เอม็.บ.ีเอ อนิเตอรเ์นชั�นแนล 3,900.02  

25. เคร�ืองโทรศัพท ์Panasonic 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 13,831.89  

26. วัสดสุาํนักงาน 34 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 36,237.75  

27. วัสดสุาํนักงาน 16 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 16,039.-  

28. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 794.-  

29. วัสดสุาํนักงาน 4 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 2,139.-  

30. เคร�ืองโทรสาร Panasonic 3 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นกุ ิเนท็เวริค์ 13,482.-  

31. เคร�ืองทาํลายเอกสาร 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 2,460.-  

32. ตู้ทาํน�ําเยน็ 1 ตู้  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 4,494.-  

33. เคร�ือง Printer Brother 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.เบญ.กรุ๊ป 4,226.50  

34. กระดาษ 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.วชิรัตน ์กรป๊ 31,511.50  

35. วัสดสุาํนักงาน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 14,750.-  

36. ตู้ไมเ้คลอืบ ตู้เหลก็บานเล�ือน โตะ๊คอมฯ 4
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 16,050.-  

37. วัสดสุาํนักงาน 17 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 14,401.-  

38. หมกึเคร�ืองคอมพวิเตอร ์3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตมส ์คอรป์อเรชั�น 19,715.82  

39. รถเขน็โนเบ�ิลลฟิ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 1,530.-  

40. วัสดสุาํนักงาน 17 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.วศิรตุสนิ 18,167.-  

41. อปุกรณช์า่งและอปุกรณซ์อ่มรถเบ�ืองตน้ 20
รายการ  

ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 56,003.80  

42. วัสดสุาํนักงาน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 3,271.75  

43. อปุกรณด์แูลบาํรงุรักษาตน้ไม ้7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.นวิสยามพัฒนา 7,821.70  

44. กระดาษถา่ยเอกสาร 340 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ หจก.วชิรัตน ์กรป๊ 31,286.80  

45. วัสดสุาํนักงาน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.กรงุเทพวทิยา 10,571.-  

46. เกา้อ�ีทาํงาน มที�ีทา้วแขน 2 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 4,922.-  

47. Harddisk External 2.5 Seagate 3 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.กเุซฟิบซิ-เทค 7,992.90  

48. จา้งทาํกลอ่งพรอ้มคา่เพลท 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ยไูนเตต็คอนเทนเนอร์ 98,440.-  

49. ทาํปกแฟม้หนา้-หลังและใบคั�นเอกสาร 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 28,890.-  

50. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/605/43 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอส.เจ.ดับบลวิ.เอน็จเินยีร�ิง 2,996.-  

51. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/445/43
,0121/373/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอส.เจ.ดับบลวิ.เอน็จเินยีร�ิง 13,803.-  

52. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/550/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.เอส.เจ.ดับบลวิ.เอน็จเินยีร�ิง 1,498.-  

53. ซอ่มหลังคาชั�น 1,2,3 น�ํารั�ว  ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ  อรรถยกุติ 28,000.-  

54. ทาํปา้ยนทิรรศการ POP UP 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดสิเพลย ์กรูู 9,988.45  

55. ตรายาง 2 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 280.-  

56. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ือง กธ-9655 6 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ต.ไทยเจรญิเซอวสิ 2,546.60  

57. ตรายาง 39 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 3,170.-  

58. จา้งเหมาขนยา้ยเอกสาร 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง นายปยิะฉัตร วรรณมาศ 98,000.-  

59. ตรวจเชค็ระยะทาง 10,000 กม. กน-1675  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 2,150.70  

60. ปรับปรงุระบบไฟฟา้ โทรศัพทแ์ละระบบแลน  16
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.บ.ีด.ีว.ี ววัิฒน ์กอ่สรา้ง 99,927.30  

61. พมิพห์นังสอืคู่มอืการเร�ิมตน้ธรุกจิ 4,500 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. โซดแิอค การฟฟกิ. โซลชัู�น 98,707.50  

62. ทาํกระเป๋าใสเ่อกสารผา้ดบิ 250 ใบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. เจ เจ. แบคอนิดสิตรี 20,000.-  

63. ทาํเอกสารขนาด เอ 4  พรอ้มจัดชดุ  80 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 1,840.-  

64. ตรายาง 20 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 1,580.-  
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65. ทาํและตดิตั�งปา้ยประชาสัมพันธ ์15 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง น.ส. มนัสนันท ์เท�ียงธรรม 99,050.-  

66. ลงประกาศจะขดีช�ือ หา้งหุ้นสว่น บจ.ออกจากทะ
ทะเบยีนในหนังสอืพมิพร์ายวันส�ือโฆษณา 1
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. ส�ือโฆษณา 10,500.-  

67. ขัดลา้งซอ่มสโีตะ๊ประชมุสาํนักอธบิด ีชั�น 17  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.ธนามนิทก์อ่สรา้ง 14,980.-  

68. ซอ่มโตะ๊ประชมุของเกา่  เขยีนลายไมม้ะคา่ท�ี
ชาํรดุ  ทาํสธีรรมชาตเิคลอืบแขง็ยรูแิทน 3
รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 61,204.-  

69. ซอ่มแซมและปรับปรงุหอ้งทาํงาน ณ.อาคารกรม
พัฒนาธรุกจิการคา้ชั�น3,4   1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สตารอ์นิเตอรด์ไีซน์ 84,150.-  

70. ตรวจสอบเชค็แกไ้ขสัญญาณเสยีงประกาศตาม
สายชั�น3,4ตดิตั�งลาํโพง สวทิซล์าํโพงพรอ้ม
อปุกรณชั์�น3,4,6และ 12 จาํนวน 5 รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นกุเินต็เวริค์ 16,050.-  

71. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานสัปดาหใ์หค้าํปรกึษาในวัน
ท�ี25 ส.ค. 2553 1 งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวพัชราภรณ ์จนีะวจิารณ 12,000.-  

72. ปรับปรงุโปรแกรมผู้ทาํบัญช ี1 ระบบ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ไบนาร ีลายน์ 20,000.-  

73. ทาํซอง 6 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.หงเีฮงแชมเป�ียน กรุ๊ป 54,492.43  

74. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานสัปดาหใ์หค้าํปรกึษาในวัน
ท�ี25 ส.ค. 2553

 ขอ้ตกลงจา้ง นายธาน ีแมน่จรงิ 12,000.-  

75. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานสัปดาหใ์หค้าํปรกึษาในวัน
ท�ี26 ส.ค. 2553

 ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวขวัญหทัย ตัณฑเ์กยรู 12,000.-  

76. จา้งใหค้าํปรกึษาในงานสัปดาหใ์หค้าํปรกึษาในวัน
ท�ี26 - 27 ส.ค. 2553

 ขอ้ตกลงจา้ง นายทรงเดช ตันสรัุต 24,000.-  

77. ทาํระบบแจง้พัฒนาความรู้ตอ่เน�ืองทางวชิาชพีของ
ผู้ทาํบัญช ี1 ระบบ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ไบนาร ีลายน ์                    93,000.-  

78. แผน่ปา้ยอะคลีคิและงานปา้ยอะคลีคิ ตั�งโตะ๊ 1
งาน

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สตารอ์นิเตอรด์ไีซน์ 14,030.-  

79. พมิพส์�ิงพมิพ ์2 รายการ (เวบ็ สสว.)  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 75,000.-  

80. ซอ่มรถยนต ์นง -5927  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.สยามกลการเทรดด�ิง 4,889.90  

81. โฆษณาประชาสัมพันธท์างหนังสอืพมิพ ์1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.นวกจิบา้นเมอืง 10,000.-  

82. เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธล์งนติยสาร 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง บจ. สปรีติ อารท์ แอนด ์ออ๊คชั�น 50,000.-  

83. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/361/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอส.เจ.ดับบลวิ.เอน็จเินยีร�ิง 1,284.-  

84. ปา้ยกัดกรดพรอ้มแผน่ใส  ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ  อรรถยกุติ 3,200.-  

85. ซอ่มเกา้อ�ีและกอ๊กน�ํา อา่งลา้งจาน 3 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง นายบญุเลศิ  อรรถยกุติ 9,700.-  

86. ตรายาง 304 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 27,000.-  

87. ตรายาง 26 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 2,100.-  

88. เชค็ระยะทาง 40,000 กม. นง-8271  ขอ้ตกลงจา้ง บจ.โตโยตา้นนทบรุี 1,668.88  

89. ส�ิงพมิพ ์FOLDER กรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์  3,500 ชดุ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ.ดมูายเบส 35,000.-  

90. ตรายาง 26 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 2,660.-  

 
 
 
 

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน สงิหาคม 2553 โดยวธิกีรณพีเิศษ แบบ สขร.1

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพแ์บบโลโกก้ระทรวงพาณชิย ์1,325,000 แผน่  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิย ์กรมสง่เสรมิ
การสง่ออก

666,342.50  

 


