
1 จ้างแปลกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 800,000 วิธีพิเศษ 1.นายพินัย  ณ นคร /671,500 นายพินัย  ณ นคร /592,500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

กรมเป็นภาษาอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญในการแปล

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบันทึกการนําส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร 906,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์/894,520 บจ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์/894,520 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

(Scan) งบการเงินและสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 2.บจ.แอล พี ลายคํา/คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน เสนอราคาเหมาะสมภายใน

เข้าระบบคอมพิวเตอร์ วงเงินงบประมาณ มีความชํานาญ

ในการบันทึกข้อมูล

3 จ้างพิมพ์วารสาร "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" 171,000 วิธีพิเศษ 1.บจ.แฮปปี้ รูทีน /170,772 บจ.แฮปปี้ รูทีน /170,772 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ฉบับที่ 19 (พิมพ์เพิ่มเติม) เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ  

4 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 640,000 สอบราคา 1.บจ.ไวส์ เอนเตอร์ไรส์/369,792 บจ.ควอลิตี้ บิส 1974 /547,840 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

จํานวน 64 ลูก 2.บจ.ควอลิตี้ บิส 1974 /547,840 เสนอราคาเหมาะสมภายใน

3.บจ.ไบนารี่ เพาเวอร์เอ็นจิเนี่ยริ่ง/630,016 วงเงินงบประมาณ

4.บจ.ไออินเตอร์เทรด/698,496

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือนพฤษภาคม  2556



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา หมายเหตุ

1 ตู้ทําน้ําเย็น จํานวน 1 ตู้ ข้อตกลงซื้อ หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจินเนียริ่ง 4,815.00

2 วัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 6,580.00

3 กระดาษถ่ายเอกสารและปากกาลูกลื่น ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 2,640.00

4 ตู้ทําน้ําเย็น จํานวน 1 ตู้ ข้อตกลงซื้อ หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจินเนียริ่ง 4,815.00

5 ซองพลาสติกและปากกา ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 7,000.00

6 หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ ข้อตกลงซื้อ บจ.สหธุรกิจ 16,005.06

7 วัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 13,862.00

8 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านวัฒนาเทรดดิ้ง 3,500.00

9 วัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ข้อตกลงซื้อ ร้านเจริญพาณิชย์ 17,400.00

10 รองเท้าแตะฟองน้ํา 15 คู่ ข้อตกลงซื้อ หสม.กรุงเทพวิทยา 1,050.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2556 ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 โดยวิธีตกลงราคา



 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน  พฤษภาคม  2556   โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผู้ที่ได้รับ

คัดเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสังเขป 

1. ซ่อมขาตั้งจอคอมพิวเตอร์ 0148/1851/51                             ข้อตกลงจ้าง บจ.โอเพ่นเทคโนโลยี 3,745.-   
2. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 55 – 0526 – 0001 

,55 – 0536 - 0005 

 ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 9,844.-   

3. จ้างทําสําเนาเอกสาร เอ 4 จํานวน 28 ชุด  ข้อตกลงจ้าง ร้านธนพงษ์ศูนย์ถ่ายเอกสาร 3,752.-   
4. ทําสําเนาเอกสาร 200 เล่ม  ข้อตกลงจ้าง ร้าน สบายดี – ตี หนึ่ง 7,000.-   
5. ซ่อมรถยนต์ นจ – 1147 จาํนวน 5 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 1,673.48   
6. ออกแบบผลิต และติดตั้งฉากหลังเวที 1 งาน  ข้อตกลงจ้าง บจ.แฮปปี้รูทีน 28,890.-   
7. ซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 55-0524-0024  ข้อตกลงจ้าง หสม.ไอซแีอร์ 2,140.-   
8. ซ่อมรถยนต์ นจ – 1152 จาํนวน 5 รายการ  ข้อตกลงจ้าง บจ.โตโยต้านนทบุรี 1,673.48   
9. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ ( Video on Demand )  ข้อตกลงจ้าง นส. มณธิชา กติิคํา 6,000.-   

10. ประกาศจะขีดชื่อออกจากทะเบียนร้างฯ 194 แผ่น วท.21พ.ค.56  ข้อตกลงจ้าง บจ.สื่อโฆษณา 19,400.-   
11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

ทําสําเนาเอกสาร 500 ชุด 

ออกแบบและผลิตเอกสารเผยแพร่ ( โปสเตอร์ ) จํานวน 1 งาน 

เปลี่ยนกระจกส่องแสง เทมเปอร์ 12 มม. ขนาด 278คณู124 ซม. 

พร้อมติดตั้งสติ๊กเกอร์ฝ้า 

ซ่อมรถยนต์หมายเลข กย – 3269 

ซ่อมเครื่องรัดกล่อง 

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านข้อความสั้น (SMS) 

ตรายางจํานวน 82 อัน 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ร้านดีก๊อปปี้ แอนด์ แสตมป์ 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

นางประภัสสร นันทะ 

 

บจ.มหานคร 

หสน.เอ็นวีแพคเก้จ ซัพพลาย 

บมจ.แอดวานซ์อินโฟ เซอร์วิส 

ร้านธรรมธร 

2,600. 

64,408.65 

15,213.- 

 

2,700.68 

4,173.- 

31,240.- 

6,920.- 

  

 

 



 

 

สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจ้างประจําปงีบประมาณ 2556 ประจําเดือน พฤษภาคม 2556 โดยวิธตีกลงราคา 

 แบบ  สขร.1 

ลําดบั งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา 

ผูท้ี่ได้รบั

คดัเลือก 

และราคา 

เหตุผลที่

คดัเลือก 

โดยสงัเขป 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

 

ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 

จ้างพิมพ์วุฒิบัตร และคูม่ือสาํหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์  

จํานวน 1 งาน 

จ้างพิมพ์แบบบริการข้อมูลธุรกิจ 125,000 แผ่น 

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง 

จ้างเหมาบริการ สําหรับการจัดงาน Franchise Day  

ประจําปี 2556 

 ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

ข้อตกลงจ้าง 

 

บจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 

บจ.แฮปปี้รูทีน 

 

เงินทุนหมุนเวียนข่าววารสารการพาณิชย์ 

หสม.ไอซแีอร์ 

บจ.โอเอซีสมีเดีย 

7,383.- 

92,843.90 

 

50,825.- 

8,988.- 

99,510.- 
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