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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
1,284 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ราคากลาง 1,284 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น Prestige
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-120610005578-0938-0199/50
- Repair Power Supply
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย จานวน 1 ชิ้น

1,284 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
1,284 บาท

2

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สาหรับการใช้งานกับ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท-6724
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-00-120602009494-0702-0005/53 รายละเอียดดังนี้
- แบตเตอรี่น้า ขนาด 12V 85Ah
ยี่ห้อ GS/105D31R จานวน 1 ลูก

3,103 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์
ราคากลาง 3,103 บาท

3,103 บาท ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
3,103 บาท

3

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร
6,206 บาท ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
ยี่ห้อ CANON รุ่น IR 1022
ราคากลาง 6,206 บาท
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-120601007130-0906-0017/51
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน
- แม่พมิ พ์ภาพ จานวน 1 ชุด

6,206 บาท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
6,206 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)
20,000 บาท ตกลงราคา
ราคากลาง 13,642.50 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4

จ้างพิมพ์แผ่นพับ โครงการสารวจยอดขาย
รายไตรมาส พ.ศ.2559
จานวน 15,000 ฉบับ

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก

5

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น Prestige
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-120610005603-0938-0224/50
- Repair Mainboard จานวน 1 ชุด
(ซ่อมเมนบอร์ด ซ่อมชุดภาคจ่ายไฟ)

1,926 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ราคากลาง 1,926 บาท

6

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง
น้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ เปลี่ยน
ไฟหรี่หน้า ด้านซ้ายไม่ติด เช็คเบรคซ้าย-ชวา
เปลี่ยนไส้กรองเครื่องปรับอากาศ และ
สลับยางและถ่วงยางสาหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ฮย-2321
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206020014613-0702-0001/57

5,194.85 บาท ตกลงราคา
ราคากลาง 5,194.85 บาท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่าย
โตโยต้า จากัด (สานักงานใหญ่)

13,642.50 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
13,642.50 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

1,926 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
1,926 บาท

5,194.85 บาท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่าย
โตโยต้า จากัด (สานักงานใหญ่)
เป็นเงิน
5,194.85 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

3

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

7

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
Printer laser ยี่ห้อ HP
รุ่น Color Laserjet CP3505N
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-120610008706-0943-0001/52
- Change Formatter Board
เปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์บอร์ด จานวน 1 ชุด

8

จ้างผู้รับจ้างเหมาทางานประจาเดือน

กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กพ.59
จานวน 29 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
6,741 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ราคากลาง 6,741 บาท

354,000 บาท
ราคากลาง 90,000 บาท

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 10 คน

6,741 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
6,741 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/5 ลว. 8 ม.ค. 59
จานวน 7 คน

90,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/5 ลว. 8 ม.ค. 59
จานวน 7 คน เป็นเงิน
90,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

ราคากลาง 144,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/6 ลว. 8 ม.ค.59
จานวน 12 คน

144,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/6 ลว. 8 ม.ค.59
จานวน 12 คน เป็นเงิน
144,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

ราคากลาง 120,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/2 ลว. 8 ม.ค.59
จานวน 10 คน

120,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/2 ลว. 8 ม.ค.59
จานวน 10 คน เป็นเงิน
120,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 12 คน

3.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

วิธีพเิ ศษ

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 7 คน

2.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

4

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
ลาดับที่

9

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเปิดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ติดตั้ง Port Lan หน้าห้องผู้อานวยการ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 4 จานวน 1 จุด

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)
214 บาท
ตกลงราคา
ราคากลาง 214 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

10 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สาหรับการใช้งานกับ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮพ-9094
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206020012939-0702-0017/55 รายละเอียดดังนี้
- แบตเตอรี่น้า ขนาด 12V 85Ah
ยี่ห้อ GS/105D31R จานวน 1 ลูก

3,103 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์
ราคากลาง 3,103 บาท

11 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer
Printer Laser HP Laserjet รุ่น P1102
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สสก-0942-005-03/57
-Change Fusing Assembly
เปลี่ยนชุดทาความร้อน จานวน 1 ชุด

1,658.50 บาท ตกลงราคา
ราคากลาง 1,658.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด

214 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
214 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

3,103 บาท ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิคส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
3,103 บาท

1,658.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด
เป็นเงิน
1,658.50 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

5

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

12 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser
Samsung รุ่น CLP770N
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-1206100010061-0943-0001/54
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Tranfer Belt
เปลี่ยนชุดผสมสี จานวน 1 ชุด
2.เปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterInk Epson
B300 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0712061000-10070-0944-0006/54
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Encoder Strip
เปลี่ยนตัวเลื่อนหัวพิมพ์ จานวน 1 ชุด
- Change Sensor Detector L
เปลี่ยนเซ็นเซอร์ เซ็คกระดาษ จานวน 1 ชุด

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
8,667 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ราคากลาง 8,667 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

8,667 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
8,667 บาท

