
1 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกดรั้ม 1,000,000 สอบราคา 1.บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น/ 45 รายการ 1..บจ.พี.เจน(1999)/15 รายการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องโทรสาร 2.บจ.พี.เจน(1999) / 43 รายการ 205,195 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ลูกดรั้มเครื่องโทรสาร จํานวน 46 รายการ 3.บจ.สหธุรกิจ/45 รายการ 2.บจ.สหธุรกิจ/ 22 รายการ วงเงินงบประมาณ

4.หจก.ไนซ์ อินเตอร์ซัพพลาย/ 5 รายการ 192,846

3.บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น

112,219

2 ซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1,155,000 สอบราคา 1.บจ.ที.เค.เอช.อินเตอร์เทรด /270,710 บจ.ยูนิ-สมาร์ท /635,800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

22 เครื่อง 2.หจก.ฟาตาเทรดดิ้ง /396,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ยูนิ-สมาร์ท /635,800 วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ไทยพิมพ์สัมผัส /746,218

5.บจ.ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น /835,670

3 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 236,500 สอบราคา 1.บจ.มาสเตอร์ฟอร์ม อินดัสตรี้ /236,500 บจ.มาสเตอร์ฟอร์ม อินดัสตรี้ / มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จํานวน 500 กล่อง 2.บจ.คอมฟอร์ม /2547,170 236,500 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ /256,265 วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ /339,725

5.บจ.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม /390,000

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือนมิถุนายน  2556



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 หลอดไฟ 32 wt. ข้อตกลงซื้อ บจ.ไทยเอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอเวชั่น 34,775.00

2 บันไดอลูมิเนียม 2 ตัว ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 6,248.80

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ควอลิตี้ บิส 1974 37,717.50

4 รถเข็นชั้นเดียว ข้อตกลงซื้อ บจ.เล็ทโกฟอร์อิท 3,022.75

5 หมึกเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 13 รายการ ข้อตกลงซื้อ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 65,884.18

6 หมึกและหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ ฯ HP จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ลีก้า บิสสิเนส 3,448.61

7 เครื่งพิมพ์ชนิดฉีดหมึกและเครื่องฉายภาพ จํานวน 2 เครื่อง ข้อตกลงซื้อ บจ.ลีก้า บิสสิเนส 25,829.80

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 3,028.00

9 วัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 10,597.00

10 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ลีก้า บิสสิเนส 19,350.95

11 เทปลบคําผิดและเม้าส์ จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ หจก.พี.เอ็น.ซัพพลาย99 3,852.00

12 อุปกรณ์โทรศัพท์ จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.นุกิ เน็ทเวิร์ค 4,714.42

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน มิถุนายน  2556 โดยวิธีตกลงราคา



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  มิถุนายน  2556   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างทําเอกสาร 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง คณะบุคลเพื่อน โอ.เอ. ( 2001 ) 616.96   
2. บริการเต็นท์ จํานวน 1 งาน Franchise  ข้อตกลงจ้าง บจ.มัลติมีเดีย แอนด์ เอเจนซี ่ 54,570.-   
3. จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพรท่างเว็ปไซต์  ข้อตกลงจ้าง มณธิชา กิติคํา 6,000.-   
4. จ้างทําวุฒิบัตร ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 1,861.80   
5. ซ่อมรถยนต์ กธ – 6924 จํานวน 10 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ.มหานคร ออโต้โมบิล 11,661.93   
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ทําเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ 2557 

ซ่อมรถยนต์ นง – 8271 จํานวน 4 รายการ 

ซ่อมแซมห้องเก็บเอกสาร ชั้น 1  สพข.2 

ซ่อมรถยนต์ นง – 1150 จํานวน 4 รายการ 

จ้างทําเอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน 120 ชุด 

ซ่อมแซมห้องประชุมม่วงมงคล ชั้น 6 

จ้างทําความสะอาดพื้น ขัดลอกพื้นพร้อมลงเคลือบเงาพื้น 

จ้างพิมพ์ใบอนุญาตสมาคมการค้า 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข 55-0526-0011 

ทําสําเนาเอกสาร จํานวน 500 ชุด 

ทําสําเนาเอกสาร จํานวน 370 ชุด 

จ้างทําปากกา จํานวน 1,500 ด้าม 

จ้างลงประกาศขีดชื่อออกจากทะเบียนร้าง 1 งาน 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ร้านสบายดี - ตีหนึ่ง 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

คุณประภัสสร นันทะ 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ 

คุณประภัสสร นันทะ 

คุณประภัสสร นันทะ 

สํานักข่าวพาณิชย์ 

หสม.ไอซแีอร์ 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

บจ. ดี เอช เอ สยามวาลา 

บจ.สื่อโฆษณา 

9,454.20 

3,106.21 

99,680.- 

1,673.48 

720.- 

51,103.- 

13,300.- 

9,630.- 

3,959.- 

20,500.- 

24,050.- 

14,188.20 

17,700.- 

  

19. จ้างเดินสายไฟ 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง บจ.ยู นิทรีโอ เทคโนโลย ี 24,000.-   
20. จ้างเหมาโดยสารปรับอากาศ 1 คัน  ข้อตกลงจ้าง บจ.พรทิพย์ แทรเวล 27,000.-   
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน มิถุนายน 2556 โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

จ้างทําตรายาง จํานวน 51 อัน 

จ้างทําเอกสาร 350 ชุด 

จ้างทําสําเนาเอกสารประกอบการประชุม 31 ชุด 

จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

( video on demand ) 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ร้านธรรมธร 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

น.ส.มณธิชา กิติคํา 

6,340.- 

14,700.- 

3,937.- 

6,000.- 
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