
18/4/2556 สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้งประจาํปีงบประมาณ 2549 ตั�งแตเ่ดอืน ตลุาคม 2548 - เมษายน 2549 โดยวธิสีอบ/ประกวดราคา

www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/perchase/perchase04/MAR_53.htm 1/4

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

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ท�ีไดร้บัคดัเลอืก
และราคา

เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. จา้งดาํเนนิการพัฒนาธรุกจิอู่ซอ่มรถยนตส์ู่
เกณฑค์ณุภาพธรุกจิและเตรยีมความพรอ้มสู่
ตลาด AEC

900,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.ศนูยพั์ฒนากลยทุธ์
ทางธรุกจิ / 920,200.- บาท
2. บจ.เอเชยี พอลลชิช�ิง
เซน็เตอร ์/ 1,861,000.-
บาท

บจ.ศนูยพั์ฒนากลยทุธท์าง
ธรุกจิ / 900,000.- บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TOR
ท�ีก ร ม ฯ กาํหนด
และสามารถปรับ
ลดราคาไดภ้ายใน
วงเงนิท�ีไดรั้บ
อนมุัติ
 

2. จัดซ�ือเคร�ืองคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์จาํนวน
5 รายการ ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์

5,112,000.- บาท อเิลก็ทรอ
นกิส์

1. บจ.ซดีจี ีซสิเตม็ส ์/
5,088,000.-บาท
2. บจ.คาลมนิอนิอนิเต
อรเ์นท็เวริค์ /
5,111,999.99 บาท
3. บจ.เอไอซ ีคอมพวิเทค /
4,977,777.- บาท
4. บจ.พเีอ คอรเ์ปอรเ์รชั�น
ซสิเตม็ส ์/ 5,111,999.75
บาท
5. บจ.นปิดา้ คอมพวิเทค /
5,111,900.- บาท
6. บจ.กนกสนิ เอก๊ซปอรต์
อมิปอรต์ / 5,111,999.-
บาท
7. บจ.เอริธ์-ล�ิง ซสิเตม็ส ์/
ไมม่หีนังสอืแตง่ตั�งตัวแทน
จาํหนา่ยจากบรษัิท ฮวิเลต
ต-์แพคการด์ (ประเทศไทย)
จาํกัด
8. บจ.เมโทรโปรเฟส
ชั�นแนลโปรดักส ์/ มไิดย้�ืน
หนังสอืแสดงเง�ือนไขการ
ซ�ือและการจา้งดว้ยวธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนกิส ์ใหค้รบ 
3 ชดุ โดยย�ืนมาเพยีงชดุ
เดยีว
 

บจ.เอไอซ ีคอมพวิเทค /
4,977,777.- บาท
 

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TOR
ท�ีก ร ม ฯ กาํหนด
และเสนอราคาต�ํา
กวา่วงเงนิ
นสามารถปรับลด
ราคาไดต้ามท�ี
กรมฯตอ้งการ

3. จา้งทาํวารสารขา่ววชิาชพีบัญชโีดยวธิสีอบ
ราคา

240,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.สไตลค์รเีอทฟีเฮา้ส ์/
154,080.- บาท
2. บจ.บอลพร�ินต�ิง /
163,710.- บาท
3. หจก.ไอเดยี สแควร ์/
163,710.- บาท
4. โรงพมิพห์าวทิยาลัย
ธรรมศาสตร ์/ ย�ืนกาํหนดวัน
สง่มอบงานไมเ่ป็นไปตาม
เอกสารราคาจา้ง /
176,400.- [km
5. บจ.แอดวานซ ์วชัิ�น
เซอรว์สิ / 196,875.72 บาท
6. หจก.บางกอกบลอ็ก /
198,189.- บาท
7. หจก.ไบรท ์แอนด ์พร�ิน /
ย�ืนขอ้เสนอไมค่รบถว้นและ
ไมไ่ดก้าํหนดวันสง่มอบ /
203,193.- บาท
8. บจ.1241 มริาคลัูส / ย�ืน
กาํหนดวันสง่มอบงานไมเ่ป็น
ไปตามเอกสารราคาจา้ง /
260,010.- บาท
9. บจ.ไทภมู ิพับลชิช�ิง /
346,680.- บาท
 

- ยกเลกิเน�ืองจากก
รม ฯ ไดม้นีโยบาย
ในสว่นของการจัด
ทาํวารสารของ
กรมโดยใหน้าํ
วารสารรวมทั�ง
จ ลุ ส า ร เอกสาร
วชิาการทั�งหมด
ทกุฉบับท�ีกรมฯ
จัดพมิพแ์ละเผย
แพรใ่นปัจจบัุนนาํ
มาพจิารณาถงึ
ความเหมาะสม
ดา้นเน�ือหา
บ ท ค ว า ม ใน
การนาํมาจัดทาํใน
ภาพรวม (เป็นเลม่
เ ด ยี ว)  เ พ�ือ
ประโยชนส์งูสดุ
แกผู่้รับขา่วสาร

4. พัฒนาระบบตลาดกลางพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส:์DBDmart.comตามโครงการ
สง่เสรมิการพัฒนาธรุกจิพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส ์กจิกรรมจัดทาํระบบสง่เสรมิ
การประกอบพาณชิยส์อบราคาอเิลก็ทรอนกิส์

ภายใตโ้ครงการพัฒนาผู้ประกอบ การและสง่
เสรมิธรุกจิครบวงจร

1,000,000.- บาท สอบราคา 1. บจ.เทรคอน (เวป็ไซต)์ /
ขาดคณุสมบัตแิสดงผลงาน
กอ่นจัดตั�งบรษัิท /
633,777.- บาท
2. บจ.ตลาด โซลชัู�น /
เอกสารแสดงผลงานไมไ่ด้
ระบมุลูคา่และระยะเวลา
ดาํเนนิงาน / 850,000.-
บาท
3. บจ.โพลาร ์เวบ็แอปพลิ
เคชั�น / ขาดบัญชรีายช�ือ
กรรมการผู้จัดการ /
4,280,000.- บาท
 

- ยกเลกิเน�ืองจาก
ไมม่ผีู้เสนอราคา
รายใดท�ีมี
คณุสมบัตหิรอืย�ืน
ขอ้เสนอถกูตอ้ง
ตามเง�ือนไขใน
เอกสารสอบราคา

5. จัดซ�ือหมกึเคร�ืองพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละลกู
ดรั�ม จาํนวน 53 รายการ

1,894553.30 บาท สอบราคา 1. บจ.สาคร
อนิเตอรเ์นชั�นแนล /
653,106.60
2. บจ.พ.ีเจน(1999) /
1,469,012.63 บาท
3. บจ.ท.ีเอน็.แมค็เนท็
เซน็เตอร ์/ 1,479,371.30
บาท

1. บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอร์
ปอรเรชั�น รายการท�ี
1,27,28,29 / 678,159.58
บาท
2. บจ.ลกีา้ บสิสเินส รายการ
ท�ี 2,7,10,11,19,20,49,50 /
436,975.16 บาท
3. บจ.สหธรุกจิ รายการท�ี

มคีณุสมบัตคิรบ
ถว้นตรงตาม TOR
ท�ีก ร ม ฯ กาํหนด
และสามารถปรับ
ลดราคาไดต้ามท�ี
กรมฯตอ้งการ
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4. บจ.โฟนกิซ ์/
1,486,658.- บาท
5. บมจ.เมโทรซสิเตม็ส์

คอรป์อรเรชั�น /
1,782,952.77 บาท
6. บจ.ลกีา้ บสิสเินส /
1,792,192.22 บาท
7. บจ.สหธรุกจิ /
1,802,663.24 บาท
8. บจ. ซัพพลาย สตดูโิอ /
3,002,676.80 บาท

3,4,5,6,8,9,12,13,14,15,16,
17,18,21,22,23,24,25,26,
30,31,32,33,34,35,36,47,
53 / 423,177.51 บาท
4. บจ.ท.ีเอน็.แมค็เนท็
เซน็เตอร ์รายการ
ท�ี37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,48 / 33,806.65 บาท
5. บจ.พ.ีเจน(1999) รายการ
ท�ี 51,52 / 205,859.44 บาท
 

 
สรปุผลการดาํเนนิการจดัซ�ือจดัจา้ง เดอืน มนีาคม 2553 โดยวธิตีกลงราคา แบบ สขร.1  

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

 
1. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 4,070.-   
2. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 29 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 10,326.57   
3. วัสดสุาํนักงานประเภทปากกา จาํนวน 40

รายการ
 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 50,368.50   

4. โคมไฟสอ่งปา้ยและหลอดฮาโลเจน จาํนวน 2
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 650.-   
5. เคร�ืองบันทกึเสยีง SONY จาํนวน 1 เคร�ือง  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 4,990.-   
6. เกา้อ�ีทาํงานหุ้มหนังเทยีม จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 1,605.-   
7. ตู้ทาํน�ําเยน็  ขอ้ตกลงซ�ือ หสม.ไอซ-ีแอร ์เอน็จเินยีร�ิง 4,494.-   
8. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 8 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 10,482.79   
9. พัดลมดดูอากาศ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 3,317.-   
10. โตะ๊ทาํงาน ตู้และฐานวางซพียี ูจาํนวน 4

รายการ
 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 88,660.20.-   

11. หมกึคอมพวิเตอร ์จาํนวน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 82,599.72   
12. กระดาษถา่ยเอกสาร จาํนวน50 รมี  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ

บางปะอนิ
4,350.-   

13. ปลั�กคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 9,350.-   
14. หมกึคอมพวิเตอร ์จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 81,585.36   
15. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 11 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญกรุ๊ป 37,658.65   
16. เกา้อ�ี จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 8,934.50   

17. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 33 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 34,546.-   
18. เคร�ืองโทรสาร จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บจ.ท.ีแพค เปเปอร์ 4,494.-   
19. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 15 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 17,142.47   
20. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 11,299.20   
21. วัสดสุาํนักงานประเภทกระดาษ จาํนวน 7

รายการ
 ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 7,280.-   

22. วัสดสุาํนักงานประเภทกระดาษ จาํนวน 11
รายการ

 ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 5,161.68   
23. วัสดสุาํนักงานประเภทแฟม้ จาํนวน 18 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 29,276.27   
24. วัสดสุาํนักงานประเภทแฟม้ จาํนวน 25 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 41,922.-   
25. เคร�ืองโทรศัพทแ์ละโทรโขง่ จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 13,253.-   
26. หมกึคอมพวิเตอร ์จาํนวน 11 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.เมโทรซสิเตม็ส ์คอรป์อเรชั�น 38,356.29   
27. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 9 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 23,195.-   
28. เคร�ืองโทรสาร BRoTHER จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 4,590.30   
29. กระดาษถา่ยเอกสาร จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทท.ีแพค เปเปอร ์จาํกัด 5,580.05   
30. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,310.-   
31. วัสดอุปุกรณใ์นการตัดไฟ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 3,049.50   
32. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 11 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บมจ.ออฟฟศิเมท 3,202.01   
33. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 24 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท วศิรตุสนิ จาํกัด 32,980.50   

 34. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 7 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 17,192.76  

 35. หนังสอืและเอกสารประกอบการสัมมนา  ขอ้ตกลงซ�ือ สวัสดกิารกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 41,145.-  

 36. วัสดคุอมพวิเตอร ์จาํนวน 3 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญกรุ๊ป 2,696.40  

 37. กระดาษฟลายอ�ิง จาํนวน 1 หอ่  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 165.85  

38. หนังสอืพมิพเ์ดอืน เม.ย.53  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิทรุ่งโรฒณบ์รกิาร จาํกัด 21,594.-  
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 39. เคร�ืองบันทกึเสยีง SONY  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท นกุ ิเนท็เวริค์ จาํกัด 4,990.-  

 40. เกา้อ�ีเบาะหนังสมีว่ง จาํนวน 8 ตัว  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 16,692.-  

 41. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 10 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 12,567.-  

 42. หมกึเคร�ืองคอม CANON INKJET จาํนวน 2
ตลับ

 ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จาํกัด 684.80  

 43. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 32 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 34,116.-  

 44.  Adapter for notebook  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นจาํกัดเบญกรุ๊ป 2,247.-  

 45. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 12 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ หา้งหุ้นสว่นสามัญกรงุเทพวทิยา 11,776.-  

 46. ตู้เอกสาร จาํนวน 2 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นสยามพัฒนกจิ 20,544.-  

 47. วัสดสุาํนักงาน จาํนวน 35 รายการ  ขอ้ตกลงซ�ือ รา้นเจรญิพาณชิย์ 27,264.-  

 48. HANDYDRIVE 8 GB. จาํนวน 5 อัน  ขอ้ตกลงซ�ือ บรษัิท ลกีา้ บสิสเินส จาํกัด 2,942.50  

 49. จา้งใหค้าํปรกึษาแนะนาํดา้นการทาํธรุกจิ  ขอ้ตกลงจา้ง นายทรงเดช ตันสรัุต 17,700.-  

 50. จา้งทาํตรายาง  183  อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 12,120.-  

 51. จา้งซอ่มรถยนต ์ กธ-9065  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์ 5,620.-  

 52. ถา่ยเอกสาร 100 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 1,200.-  

 53. จา้งทาํ roll up จาํนวน 1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.นายพลัส-แอด 9,630.-  

 54. เชค็ระยะรถยนต ์ กน-1676  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท โตโยตา้นนทบรุ ี จาํกัด 1,324.66  

 55. จา้งผลติวดีทัีศน ์  1 งาน  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท เอน็ไอคอม  จาํกัด 70,000.-  

 56. ถา่ยเอกสารพรอ้มจัดชดุ  2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 18,655.-  

 57. ถา่ยเอกสารประกอบคาํบรรยาย  2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษ ์ศนูยถ์า่ยเอกสาร 16,950.-  

 58. จา้งทาํปา้ยรองอธบิดสีทุธศิักด�ิ  ขอ้ตกลงจา้ง นายพสิันต ์ กติตนิันท์ 3,200.-  

 59. จา้งผลติสัญลักษณก์รมพัฒนาธรุกจิการคา้  ขอ้ตกลงจา้ง นางสาวพัชรา  วงษร์ุ้ง 90,000.-  

 60. เปล�ียนถา่ยน�ํามันเคร�ืองรถยนต ์นง-3626  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  ต.ไทยเจรญิเซอรว์สิ  จาํกัด 2,364.70  

 61. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/682/43 –
0121/694/43

 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 14,766.-  

 62. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 0121/495/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 2,568.-  

 63. พมิพห์นังสอืเสรมิสรา้งธรุกจิการคา้  500 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 24,250.-  

 64. ซอ่มเคร�ืองพมิพด์ดี  ย�ีหอ้โอลมิเปยี  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นโทรนคิ  พมิพด์ดี 1,450.-  

 65. จา้งทาํตรายาง  27 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 1,510.-  

 66. ถา่ยเอกสาร  104  พรอ้มจัดชดุ  1 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 8,635.-  

 67. ซอ่มเกา้อ�ีไมโ้บราณ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 1,650.-  

 68. จา้งทาํตรายาง  22 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 2,550.-  

 69. ซอ่มรถยนต ์ กน-2044  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  เอช.ซ.ีเอน็ จาํกัด 3,292.30  

 70. ซอ่มรถยนต ์ นง-3614  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท  ไทยเจรญิเซอรว์สิ จาํกัด 1,123.50  

 71. ซอ่มเปล�ียนผา้เกา้อ�ี  72 ตัว  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสยามพัฒนกจิ 73,188  

 72. พมิพห์นังสอืรับรองคณุภาพ  2,000 เลม่  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสดใสการพมิพ์ 95,000.-  

 73. ทาํแผน่พับรับรองคณุภาพสาํนักงานบัญชี

3,000 แผน่
 ขอ้ตกลงจา้ง หจก.นายพลัส-แอด 16,050.-  

 74. ซอ่มรถยนต ์ นง -3611  ขอ้ตกลงจา้ง รา้น ช.ชา่งยนต์ 2,440.-  

 75. ซอ่มทอ่เบนประปา  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. ธนามนิทรก์อ่สรา้ง 10,871.20  

 76. ซอ่มรถยนต ์ กธ-9066  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. เอกสยามธรุกจิ 10,280.-  

 77. จา้งทาํตรายาง  5 อัน  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นสนุทรตรายางและการพมิพ์ 340.-  

 78. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 2,140.-  

 79. ทาํเอกสารประกอบการสัมมนา  120 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 45,360.-  

 80. ซอ่มและแกไ้ขเคร�ืองจัดระบบควิ  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท ซันอนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด 2,996.-  

 81. ซอ่มเคร�ืองโทรสาร รโิก ้14002  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกัด 1,232.64  

 82. จา้งทาํเกยีรตบัิตร  2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.นายพลัส-แอด 29,960.-  

 83. จา้งใหค้าํปรกึษางานสัปดาหป์รกึษาธรุกจิ  ขอ้ตกลงจา้ง นายสนทิ  จังมงคลกาล 7,200.-  

84. จา้งทาํเอกสารประกอบภาพบรรยาย 350 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นธนพงษศ์นูยถ์า่ยเอกสาร 11,200.-  
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 85. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  0121/361/43  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 4,280.-  

 86. จา้งจัดงานพธิลีงนาม MOU  ขอ้ตกลงจา้ง บรษัิท โอเอซสิ มเีดยี  จาํกัด 49,006.-  

 87. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ 2 เคร�ือง  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 4,494.-  

 88. จา้งถา่ยเอกสาร 2 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง คณะบคุคลเพ�ือน โอ.เอ.  (2001) 5,319.-  

 89. ซอ่มรถเขน็เอกสาร  ขอ้ตกลงจา้ง รา้นเจรญิพาณชิย์ 1,120.-  

 90. ปกหนังสอืการประชมุ  2,000 ชดุ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก. 9 พลัส แอด 32,100.-  

 91. งานทาสผีนัง  จาํนวน  3  รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง นายสกล  สาลารัตน์ 29,760.-  

 92. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หสม. ไอซ ี แอร์ 2,782.-  

 93. ซอ่มเคร�ืองปรับอากาศ  ขอ้ตกลงจา้ง หจก.  เอส  เจ  ดับบลวิ 2,996.-  
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แบบ สขร.1  

ลาํดบั งานจดัซ�ือจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณ
(ราคากลาง)

วธิซี�ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคา เหตผุลท�ีคดัเลอืก
โดยสงัเขป

1. พมิพป์ระการ เร�ืองจะขดีช�ือหา้งหุ้นสว่นและ
บรษัิท ออกจากทะเบยีน  3,833  รายการ

 ขอ้ตกลงจา้ง บจ. หนังสอืพมิพแ์นวหนา้ 1,022,920.-  

2. พมิพแ์บบพมิพ ์ 18 รายการ  ขอ้ตกลงจา้ง สาํนักขา่วพาณชิยก์รมสง่เสรมิการสง่
ออก

960,057.50  

 


