
1 จ้างรื้อถอด ซ่อมแซม ขนย้ายและติดตั้งชั้น 498,000 วิธีพิเศษ 1.ร้านสยามพัฒนกิจ/ 470,907 ร้านสยามพัฒนกิจ/ 470,907 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เหล็กรางเลื่อน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ เป็นผู้มีฝีมือ

มีช่างผู้ชํานาญการ

2 จ้างการขนย้ายและจัดเรียงแฟ้มทะเบียนสถานะ 300,000 วิธีพิเศษ 1.นางสาวพัชรา   สันธิโยธิน/318,321.60 นางสาวพัชรา   สันธิโยธิน/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสร็จการชํานะบัญชี ร้าง ล้มละลาย 298,000 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ มีทีมงานที่มี

ประสบการณ์

3 จ้างกิจกรรม : ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 1,000,000 สอบราคา 1.บจ.ทรัพย์ นารา โซลูชั่น /428,000 บจ.ทรัพย์ นารา โซลูชั่น /428,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

e-Learning ให้สามารถบริการในรูปแบบของ 2.บจ.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์/736,695 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (M-Learning) 3.บจ.พาบุญมา /780,000 วงเงินงบประมาณ

จํานวน 3 หลักสูตร

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 78 รายการ 400,000 สอบราคา 1.ร้านสิงห์ คุรุภัณฑ์วัสดุ /135,179.52                   หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2.หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่/125,437.18 125477.18 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน เมษายน  2556



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 วัสดุคอมพิวเตอร์และสํานักงานจํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.ควอลิตี้ บิส 1974 17,847.60

2 หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร ข้อตกลงซื้อ บจ.ทีเอ็น แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ 32,752.70

จํานวน 5 รายการ

3 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 11 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.สหธุรกิจ 94,322.64

4 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 25,550.00

5 วัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 9,242.50

6 วัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 28,950.00

7 กระดาษอาร์ตมัน 2 หน้า หนา 180 แกรม  2000 แผ่น ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 1,500.00

8 หนังสือพิมพ์เดือนพฤษภาคม จํานวน 30 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.รุ่งโรฒณ์บริการ(2525)

9 กล่องกระดาขนาด 17*25*9 ซม. ข้อตกลงซื้อ ร้านทิพย์เจริญ 1,100.00

10 แขนค้ําบานหน้าต่าง 10 คู่ ข้อตกลงซื้อ ร้านสยามพัฒนกิจ 4,173.00

          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน เมษายน 2556 โดยวิธีตกลงราคา



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  เมษายน  2556   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล 

จํานวน 500 ชุด 

 ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 

 

21,000.-   

2. จ้างทําเอกสาร จํานวน 3 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ.หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป 18,083.-   
3. ผลิตสื่อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 98,975.-   
4. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0121/631/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 5,350.-   
5. เปลี่ยนแบตเตอรี่และเช็คไฟแอร์เปิด  ข้อตกลงจ้าง บจ.พระนครยนต์ตระการ 2,702.82   
6. ทําสําเนาเอกสาร จํานวน 450 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 22,500.-   
7. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0121/745/43  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 5,992.-   
8. ซ่อมแซมห้องน้ําหญิง ชั้น 15  ข้อตกลงจ้าง ร้านสยามพัฒนกิจ 6,955.-   
9. จ้างทําตรายาง จํานวน 67 อัน  ข้อตกลงจ้าง ร้านธรรมธร 6,580.-   

10. วัสดุสํานักงาน 7 รายการ  ข้อตกลงจ้าง ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 2,916.-   
11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

 

วัสดุสํานักงาน 4 รายการ 

ซ่อมรถยนต์ นง – 9345 จํานวน 5 รายการ 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 

จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ และ ตกแต่งสถานที่ 

โครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจฯ 1 งาน 

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 0121/623/43 

วางสายสัญญาณ และซ่อมแซมลําโพงชุดประกาศเสียงตามสาย 

พิมพ์วุฒิบัตร หลักสูตร ต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ  

จ.ชลบุรี 90 แผ่น 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

หสม. กรุงเทพวิญชา 

บจ.โตโยต้านนทบุรี 

หสม.ไอซแีอร์ 

หสม. ยูดีไซน์ 

 

หสม.ไอซแีอร์ 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

2,142.- 

2,521.99 

17,655.- 

20,000.- 

 

8,346.- 

8,078.50 

5,778.- 
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สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน เมษายน 2556 โดยวิธีตกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

18. 

19. 

 

20. 

 

21. 

22. 

จ้างเหมาจัดสถานที่รับงบการเงินปี 2556 

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อศึกษาดูงาน 

 วท. 29 เม.ย. 56 จํานวน 1 คัน 

จ้างออกแบบและผลิต Ganggarooo พร้อมงานพิมพ์  

Ing get 1 งาน 

งานตรวจเช็ค และแก้ไขสัญญาณโทรศัพท ์

งานตรวจเช็ค และแก้ไขสัญญาณโทรศัพท ์

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ร้านสยามพัฒนกิจ 

บจ.พรทิพย์ แทรเวล 

 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

บจ.นุกิเน็ทเวิร์ค 

 

30,000.- 

10,000.- 

 

64,200.- 

 

2,140.- 

2,140.- 
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