
1

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
1 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโคร 1,284 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,284 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

คอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น Prestige ราคากลาง 1,284 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- 1,284 บาท
5578-0938-0199/50
 - Repair Power Supply
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย  จ านวน  1 ช้ิน

2 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส าหรับการใช้งานกับ 3,103 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ 3,103 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 ราคากลาง 3,103 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200- 3,103 บาท
9494-0702-0005/53 รายละเอียดดังนี้
 - แบตเตอร่ีน้ า ขนาด 12V 85Ah
ยี่ห้อ GS/105D31R   จ านวน  1  ลูก

3 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,206 บาท ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 6,206 บาท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ยี่ห้อ CANON รุ่น IR 1022 ราคากลาง 6,206 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100- 6,206 บาท
7130-0906-0017/51
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน 
 - แม่พมิพภ์าพ   จ านวน  1 ชุด

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4 จ้างพมิพแ์ผ่นพบั โครงการส ารวจยอดขาย 20,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 13,642.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รายไตรมาส พ.ศ.2559 ราคากลาง 13,642.50 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 15,000 ฉบับ 13,642.50 บาท

5 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโคร 1,926 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,926 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
คอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ ATEC รุ่น Prestige ราคากลาง 1,926 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- 1,926 บาท
5603-0938-0224/50
 - Repair Mainboard     จ านวน  1  ชุด
(ซ่อมเมนบอร์ด ซ่อมชุดภาคจ่ายไฟ)

6 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 5,194.85 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี  ผู้จ าหน่าย 5,194.85 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี  ผู้จ าหน่าย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
น้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียน ราคากลาง 5,194.85 บาท โตโยต้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ โตโยต้า จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ไฟหร่ีหน้า ด้านซ้ายไม่ติด เช็คเบรคซ้าย-ชวา เป็นเงิน 
เปล่ียนไส้กรองเคร่ืองปรับอากาศ และ 5,194.85 บาท
สลับยางและถ่วงยางส าหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-
14613-0702-0001/57



3

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

7 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง 6,741 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 6,741 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
Printer laser ยี่ห้อ HP ราคากลาง 6,741 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
รุ่น  Color Laserjet CP3505N 6,741 บาท
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-
8706-0943-0001/52 
 - Change Formatter Board 
เปล่ียนฟอร์แมตเตอร์บอร์ด  จ านวน  1  ชุด

8 จา้งผู้รับจา้งเหมาท างานประจ าเดือน วิธีพเิศษ
กุมภาพนัธ์ 2559 ต้ังแต่วันท่ี 1-29 กพ.59
จ านวน 29 คน รายละเอียดดังนี้ 354,000 บาท
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส ารวจ  ราคากลาง 90,000 บาท รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 90,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 จ านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.6/5 ลว. 8 ม.ค. 59 สถิติ ที่ 02.6/5 ลว. 8 ม.ค. 59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

  90,000 บาท

2.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส ารวจ  ราคากลาง 144,000 บาท รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 144,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.7/6 ลว. 8 ม.ค.59 สถิติ ที่ 02.7/6 ลว. 8 ม.ค.59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

144,000 บาท

3.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส ารวจ  ราคากลาง 120,000 บาท รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 120,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 จ านวน  10  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.3/2 ลว. 8 ม.ค.59 สถิติ ที่ 02.3/2 ลว. 8 ม.ค.59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 10 คน จ านวน 10 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

120,000 บาท
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

9 จ้างเปิดจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 214 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 214 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ติดต้ัง Port Lan หน้าห้องผู้อ านวยการ ราคากลาง 214 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ช้ัน 4 จ านวน 1 จุด 214 บาท

10 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส าหรับการใช้งานกับ 3,103 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ 3,103 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮพ-9094 ราคากลาง 3,103 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- 3,103 บาท
12939-0702-0017/55 รายละเอียดดังนี้
 - แบตเตอร่ีน้ า ขนาด 12V 85Ah
ยี่ห้อ GS/105D31R   จ านวน  1  ลูก

11 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 1,658.50 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค เซอร์วิส จ ากัด 1,658.50 บาท บริษัท พ.ีซี.เทค เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 Printer Laser HP Laserjet รุ่น P1102 ราคากลาง 1,658.50 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ สสก-0942-005-03/57 1,658.50 บาท
 -Change Fusing Assembly
เปล่ียนชุดท าความร้อน  จ านวน 1 ชุด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

12 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer 8,667 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 8,667 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ ราคากลาง 8,667 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.เปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser 8,667 บาท
Samsung รุ่น CLP770N
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-
10061-0943-0001/54
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Tranfer Belt
เปล่ียนชุดผสมสี   จ านวน  1  ชุด
2.เปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterInk Epson
B300 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-
12061000-10070-0944-0006/54
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Encoder Strip
เปล่ียนตัวเล่ือนหัวพมิพ ์ จ านวน 1 ชุด
 - Change Sensor Detector L
เปล่ียนเซ็นเซอร์ เซ็คกระดาษ  จ านวน 1 ชุด


