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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

1 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่ Monitor LCD ยีห่อ้ HP 1,284 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,284 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

รุ่น L1740 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000- (ราคากลาง 1,284 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

6178-0938-0096/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้  1,284 บาท

 - Change Power Supply  จ านวน 1 ชุด

2 จา้งพมิพแ์ผ่นพบั โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม 500,000 บาท ตกลงราคา บริษทั ธนาเพรส จ ากดั 385,200 บาท บริษทั ธนาเพรส จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

พ.ศ.2560  (การเกบ็รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน : การนบัจด) (ราคากลาง 440,500 บาท) (ว.145) เปน็เงิน ในวงเงินและราคากลางท่ีก าหนด

จ านวน 1,000,000 แผ่น 385,200 บาท

3 จา้งเหมาจดัท าเพลงประชาสัมพนัธโ์ครงการส ามะโน 33,000 บาท ตกลงราคา ร้าน ฐ สตูดิโอ โดยนายเดชณรงค์ สุคนธชาติ 30,500 บาท ร้าน ฐ สตูดิโอ โดยนายเดชณรงค์ สุคนธชาติ มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เพลง (ราคากลาง 30,500 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

ประกอบด้วย 30,500 บาท

1.Arranging เรียบเรียงดนตรี จ านวน 1 เพลง

2. Recording งานอดัเสียง บนัทึกเสียงร้อง 

เสียงร้องประสาน และเคร่ืองดนตรี จ านวน 6 ช้ิน

3.Mixed Down & Mastering ผสมเสียงและจดั

ระดับเสียง และยา่นความถีข่องเสียง จ านวน 1 เพลง

4.ค่าหอ้งบนัทึกเสียง จ านวน 30 ช่ัวโมง

5.แผ่นมาสเตอร์ และส าเนาซีดีเพลง จ านวน100 แผ่น

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป
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ราคากลาง(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

4 จา้งพมิพร์ายงานเร่ือง เคร่ืองช้ีภาวะสังคม พ.ศ.2558 72,000 บาท ตกลงราคา บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคช่ัน จ ากัด 71,690 บาท บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชัน่ จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

จ านวน 200 เล่ม (ราคากลาง 71,690 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

71,690 บาท

5 จา้งปรับปรุงพืน้ท่ีหอ้งท างานกลุ่มพสัดุ ดังนี้ 50,000 บาท ตกลงราคา บริษทั กูด๊ เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จ ากดั 48,920.40 บาท บริษทั กูด๊ เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

1.ร้ือ-ถอนผนงัพร้อมขนท้ิง 12 ตร.ม (ราคากลาง 48,920.40 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

ขนาด 3.75x2.60 เมตร (กวา้งxสูง) 48,920.40 บาท

2.ร้ือ-ถอนผนงัพร้อมขนท้ิง  16 ตร.ม

ขนาด 3.75x3.40 เมตร (กวา้งxสูง)

3.ซ่อมแซมผนงัและฝ้าเพดานจากการร้ือถอนพร้อม

ทาสี 2 งาน

4.ยา้ยปล๊ัก (ของเดิม) 2 จดุ

5.ติดต้ังระบบไฟฟา้เต้ารับคู่เสียบขากลมแบน 6 จดุ

มกีราวด์ ยีห่อ้ง Panasonic

6.ยา้ยปล๊ัก LAN  (ของเดิม) 2 จดุ

7.ติดต้ังปล๊ัก LAN พร้อมเดินสายสัญญาณ 6 จดุ

มาตรฐาน CAT6

8.ติดต้ังแผงกระจายสาย Patch Panal 1 แผง

6 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ Monitor LCD 1,819 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,819 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ยีห่อ้ ACER รุ่น V173 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03- (ราคากลาง 1,819 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

12061000-9883-0938-0114/54 1,819 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Change Video Board จ านวน 1 ช้ิน
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ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

7 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง 10,934.33 บาท ตกลงราคา บริษทั อซูีซุอึง้ง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ ากดั 10,934.33 บาท บริษทั อซูีซุอึง้ง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนไส้กรองโซล่า เปล่ียน (ราคากลาง 10,934.33 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

น้ ามนัเกยีร์ เปล่ียนน้ ามนัเฟอืงท้าย และ ตรวจเช็คสภาพ 10,934.33 บาท

เคร่ืองยนต์ รถยนต์ ษณ-6010 หมายเลขครุภณัฑ์

 NSO-0702-0007/47

8 จา้งพมิพคู่์มอืการปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู 50,000 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก 40,000 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 (สอ.60) (ราคากลาง 40,000 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

จ านวน 500 เล่ม 40,000 บาท

9 จา้งจดัท าโล่เพือ่มอบใหข้า้ราชการ จ านวน 2 รายการ 3,750 บาท ตกลงราคา บริษทั แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั 3,750 บาท บริษทั แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

รายละเอยีดดังนี้ (ราคากลาง 3,750 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1.โล่ส าหรับผู้ประพฤติปฏบิติัตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์  3,750 บาท

สุจริต ประจ าป ีพ.ศ.2559

 - โล่คริสตัล รุ่น GE004 sizeM 

ขนาด 20*13*2.5 ซม. พร้อมกล่องกระดาษสีน้ าเงิน

บผุ้าต่วนจบัจบี+พน่ทราย จ านวน 1 ช้ิน

(กลุ่มนติิการ เปน็เงิน 1,250.00 บาท)

2.โล่ส าหรับขา้ราชการพลเรือนดีเด่น   ประจ าปี

พ.ศ.2558

 - โล่คริสตัล รุ่น JA304M  size M

ขนาด 25.5*13*2.5 ซม. พร้อมกล่องกระดาษสีน้ าเงิน

บผุ้าต่วนจบัจบี+พน่ทราย จ านวน 2 ช้ิน

(กลุ่มการเจา้หนา้ท่ี เปน็เงิน 2,500.00 บาท)
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ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

10 จา้งเหมารถแหป่ระชาสัมพนัธ ์พร้อมท าปา้ยติดขา้ง 38,700 บาท ตกลงราคา บริษทั รูทมเีดีย จ ากดั 38,520 บาท บริษทั รูทมเีดีย จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

รถแหเ่พือ่ประกาศขา่ว โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม (ราคากลาง 38,520 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

พ.ศ.2560 จ านวน 1 คัน วิง่ 50 เขต ท่ัวกรุงเทพฯ 38,520 บาท

รายละเอยีดตามขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้

 - รถแหป่ระชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 คัน พร้อมเคร่ือง

ขยายเสียง,ล าโพงและไมโครโฟน รวมค่าน้ ามนั

 - จดัท าและติดต้ังปา้ยไวนลิ ขนาด 1.2x2.4 เมตร

พมิพอ์งิเจท 4 สี 1 ด้าน บนไวนลิ ความหนา 0.36 

มลิลิเมตร โดยตีโครงไมน้ิว้ติดขา้งตัวรถแห ่ท้ัง 2 ด้าน

ซ้ายและขวา จ านวน 1 คัน

 - ระยะเวลาในการวิง่ประชาสัมพนัธ ์รวม 24 วนั 

(50 เขต) ระหวา่งวนัท่ี 16 พ.ค.59-30 ม.ิย.59)

(ผู้วา่จา้งเปน็ผู้ก าหนดวนั) โดยออกจากจดุเร่ิมต้นท่ี

ส านกังานเขตในกทม. เร่ิมต้ังแต่เวลา 09.00-12.00น.,

13.00-15.00 น.

 - ส่งมอบรายงานสรุปการวิง่รถแหใ่นแต่ละวนัใหค้รบ

ตามจ านวนวนัและรายละเอยีดตามท่ีส านกังานสถติิ

แหง่ชาติ ก าหนด ภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท่ี

วิง่รถแห ่ครบ 24 วนั

11 จา้งจดัท าประชาสัมพนัธโ์ครงการส ามะโนอตุสาหกรรม 300,000 บาท ตกลงราคา บริษทั โนวาอนิเตอร์แอด็ จ ากดั 292,859 บาท บริษทั โนวาอนิเตอร์แอด็ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

พ.ศ.2560 (นบัจด)  (จดักจิกรรมเปดิโครงการส ามะโน (ราคากลาง 293,000 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินและราคากลางท่ีก าหนด

อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 และเสวนาเร่ือง "ส ามะโน 292,859 บาท

อตุสาหกรรม...ใครได้ประโยชน?์") 
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รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

12 จา้งพมิพส์มดุใบเบกิพสัดุ  จ านวน 300 เล่ม 16,200 บาท ตกลงราคา บริษทั ธนาเพรส จ ากดั 16,200 บาท บริษทั ธนาเพรส จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

 - ขนาด A4 (ราคากลาง 16,200 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

 - ปก ใช้กระดาษสีน้ าตาล พมิพ ์1 สีด า 16,200 บาท

 - เนือ้ในใช้กระดาษเคมใีนตัว ชุดละ 2 แผ่น

พมิพ ์1 สีด า 1 ด้าน ขอ้ความเหมอืนกนั

 - ปรุฉกี 1 แผ่น เยบ็หวั ไมตี่เบอร์ เล่มละ 50 ชุด

 - โรงพมิพจ์ดัท าอาร์ตเวร์ิค

13 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 2,835.50 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,835.50 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ยีห่อ้ ACER รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 2,835.50 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

04-12061000-9900-0938-0131/54  2,835.50 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี ้

 - Change HDD 1 TB Western,Blue,SATA 

จ านวน 1 ช้ิน

14 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ 17,120 บาท ตกลงราคา บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 17,120 บาท บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

Fuji Xerox รุ่น Docucenter-IV4070หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 17,120 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-01-12060100-14645-0906-0008/57 17,120 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ จ านวน 1 ลูก
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รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

15 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ 34,240 บาท ตกลงราคา บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 34,240 บาท บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

Fuji Fuji Xerox จ านวน 2 เคร่ือง (ราคากลาง 34,240 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1.หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-14646- 34,240 บาท

0906-0009/57 (สบจ. ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 2)

2.หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-14647-

0906-00010/57 (สบจ. ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 3)

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ จ านวน 2 ลูก

16 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ 14,439.90 บาท ตกลงราคา บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จ ากดั 14,439.90 บาท บริษทั เอฟ เอม็ เอ กรุ๊ป จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

TOSHIBA รุ่น e-Studio 305 หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 14,439.90 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-06-12060100-12925-0906-0001/55  14,439.90 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - แมพ่มิพภ์าพ                 จ านวน 1 ช้ิน

 - ยางปาดหมกึ                 จ านวน 1 ช้ิน

 - ผงแมเ่หล็ก                   จ านวน 1 ช้ิน

 - ชีนกนัหมกึร่วง               จ านวน 1 ช้ิน

 - ลูกกล้ิงความร้อนตัวบน     จ านวน 1 ช้ิน

 - เฟอืงชุดความร้อน            จ านวน 1 ช้ิน

 - ตัวแยกกระดาษ               จ านวน 5 ช้ิน

 - ลูกยางฟดีกระดาษ            จ านวน 2 ช้ิน

 - ลูกยางฟดีกระดาษ            จ านวน 2 ช้ิน

 - ลูกยางฟดีกระดาษ             จ านวน 2 ช้ิน

 - เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ (OB)   จ านวน 1 ช้ิน
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

17 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส าหรับปฏบิติังานโครงการส ารวจ 52,858 บาท

ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอแผนปฏบิติัการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ป ี2559 ดังนี้

1.จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เพือ่ใช้กบัเคร่ืองถา่ยเอกสาร (ราคากลาง 49,113 บาท) ตกลงราคา บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 49,113 บาท บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

Fuji Xerox หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12060100- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

14643-0906-0006/57 และ 1105-07-12060100- 49,113 บาท

0906-0016/58 จ านวน 5 รายการ ดังนี้

1.1.ผงหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร รุ่น Docucenter IV

4070 (รหสัสินค้า CT201820) จ านวน 2 กล่อง

1.2.ผงหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร Fuji Xerox สีด า

(รหสัสินค้า CT201370) จ านวน 1 กล่อง

1.3.ผงหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร Fuji Xerox สีฟา้

(รหสัสินค้า CT201371) จ านวน 1 กล่อง

1.4.ผงหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร Fuji Xerox สีชมพู

(รหสัสินค้า CT201372) จ านวน 1 กล่อง

1.5.ผงหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร Fuji Xerox สีเหลือง

(รหสัสินค้า CT201373) จ านวน 1 กล่อง

2.จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เพือ่ใช้กบัเคร่ืองถา่ยเอกสาร (ราคากลาง 3,745 บาท) ตกลงราคา บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 3,745 บาท บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

Ricoh หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12060100- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

16179-0906-0014/57 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 3,745 บาท

2.1.หมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร ริโก ้รุ่น 2320D

(รหสัสินค้า AF227TN) จ านวน 2 ขวด
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

18 จดัซ้ือวสัดุส านกังานใช้ในการจดัพมิพแ์บบสอบถาม 48,362.72 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี 48,362.72 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

และเอกสารท่ีเกีย่วขอ้งกบัโครงการส ารวจการท างาน (ราคากลาง 48,362.72 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

ของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ในส่วนของ กทม.) 48,362.72 บาท

(สสก.) จ านวน 1 รายการ และ กลุ่มการคลัง จดัซ้ือ

วสัดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ รวม 5 รายการ

รายละเอยีดดังนี้

1.กระดาษถา่ยเอกสาร A4 80 แกรม Idea green

จ านวน 500 รีม (สสก.)  เปน็เงนิ 47,615.00 บาท

2.กระดาษบวกเลข 2-1/4 ตรากระต่าย 

จ านวน 12 มว้น (กกค.)

3.ใบมดีกบเหลาดินสอ Carl no.8 จ านวน 5 อนั (กกค.)

4.ตรายาง วนั เดือน ป ีตัวเลขอารบคิ ยีห่อ้อาร์ท

จ านวน 3 อนั (กกค.)

5.ตรายาง ส าเนา ไมม่หีมกึ ยีห่อ้ไทย-ไท จ านวน 2 อนั

(กกค.)  (กกค. เปน็เงนิ 747.72 บาท)

19 จดัซ้ือแท่นชาร์จแบตเตอร่ีและแบตเตอร่ี เพือ่ใช้งาน 6,500 บาท ตกลงราคา บริษทั ออวด้ิา จ ากดั 6,163.20 บาท บริษทั ออวด้ิา จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ในกลุ่มประชาสัมพนัธ ์กบักล้องหมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 6,163.20 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

1105-05-12060400-14940-0502-0004/57 และ 6,163.20 บาท

1105-05-12060400-14941-0502-0005/57

จ านวน 2 รายการ ดังนี้

1.แท่นชาร์จแบตเตอร่ี ยีห่อ้  POWERREX รุ่น C9000

(ไมร่วมแบตเตอร่ี) จ านวน 1 อนั

2.แบตเตอร่ีขนาด AA ยีห่อ้ POWERREX รุ่น IMEDION

2700mAh (แพค็ละ 4 กอ้น) จ านวน 3 อนั



9

วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

20 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser 4,472.60 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,472.60 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ยีห่อ้ Samsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 4,472.60 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-04-12061000-10019-0942-0032/54 4,472.60 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Change Fuser Assembly   จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน

 - Change Drive Gear  จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดเฟอืงขบั

21 จา้งซ่อมเปล่ียนเกเล่ือนไมล์รถยนต์ (ไมล์วดัความเร็ว 6,655.40 บาท ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันออโต้ จ ากดั 6,655.40 บาท บริษทั สยามนสิสันออโต้ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

รถยนต์) ของรถยนต์ ฮค-4248 หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 6,655.40 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-00-12060200-3553-0702-0006/49  6,655.40 บาท

22 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser 5,178.80 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 5,178.80 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

รุ่น P3005 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000- (ราคากลาง 5,178.80 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

6286-0942-0035/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้ 5,178.80 บาท

 - Change Fuser Unit   

เปล่ียนชุดท าความร้อน    จ านวน 1 ชุด

 - Change Pick-up Roller Assy Tray 2 

เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ   จ านวน 1 ชุด



10

วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

23 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนนิงานประจ าเดือน 406,045 บาท วธิพีเิศษ

มถินุายน 2559 ต้ังแต่วนัท่ี 1-30 มถินุายน 2559

จ านวน 29 คน รายละเอยีดดังนี้

1.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 99,610 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 99,610 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน มถินุายน 2559 จ านวน  7  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่1 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 1 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.6/67 ลว. 4 พ.ค. 59 สถติิ ท่ี 02.6/67 ลว. 4 พ.ค. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

99,610 บาท

2.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 164,135 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 164,135 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน มถินุายน 2559 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่2 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 2 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.7/91 ลว. 4 พ.ค. 59 สถติิ ท่ี 02.7/91 ลว. 4 พ.ค. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

164,135 บาท

3.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 142,300 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 142,300 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน มถินุายน 2559 จ านวน  10  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่3 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 3 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.3/74 ลว. 4 พ.ค. 59 สถติิ ท่ี 02.3/74 ลว. 4 พ.ค. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 10 คน จ านวน 10 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

142,300 บาท

24 จา้งตัดชุดสายไฟระบบแกส๊ ส าหรับรถยนต์ 1,112.80 บาท ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด 1,112.80 บาท บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

หมายเลขทะเบยีน ศจ-6005 หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 1,112.80 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-00-12060200-0177-0702-0002/48 1,112.80 บาท
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

25 จา้งขนยา้ยจอมอนเิตอร์แบบทัชสกรีนและตู้คีออส 10,700 บาท ตกลงราคา บริษทั เอสอไีอ มลัติซิลเต็มส์ จ ากดั 10,700 บาท บริษทั เอสอไีอ มลัติซิลเต็มส์ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ยีห่อ้ Samsung รุ่น 650 TS-2 หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 10,700 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-05-12060300-14829-0529-0001/57, 10,700 บาท

1105-05-12060300-14830-0529-0002/57,

ยีห่อ้ Sharp รุ่น PN-L602B หมายเลขครุภณัฑ์

1105-04-12060300-16168-0529-0004/57 และ

ตู้คีออส  จ านวน 1 ตู้ หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-

12061000-10181-0979-0002/54 ไปจดันทิรรศการ

นานาชาติ "ดิจทัิลไทยแลนด์ 2016" ในระหวา่งวนัท่ี

26-28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยป์ระชุมแหง่ชาติสิริกต์ิิ

จากส านกังานสถติิแหง่ชาติ ไปศูนยป์ระชุมแหง่ชาติสิริกต์ิิ

ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 และ ขนยา้ยกลับจากศูนย์

ประชุมแหง่ชาติสิริกต์ิิ กลับส านกังานสถติิแหง่ชาติ 

ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559

26 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 8,249.70 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 8,249.70 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง 8,249.70 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยีห่อ้ HP 8,249.70 บาท

รุ่น P3005 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-08-12061000-

6282-0942-0031/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้

 - Change Fuser Assembly

เปล่ียนชุดท าความร้อนของใหม ่ จ านวน  1 ชุด

 - Change Pick-Up Rolleer Tray2

เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ      จ านวน 1 ชุด

2.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี ่ATEC

รุ่น Prestige หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-08-12061000-
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

5576-0938-0197/50 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้

 - Change Power Supply

เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย  จ านวน 1 ชุด

 - Repair Mainboard

ซ่อมชุดภาคจา่ยไฟ  จ านวน 1 ชุด

27 จา้งพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะ 60,000 บาท ตกลงราคา บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคช่ัน จ ากัด 38,520 บาท บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชัน่ จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558  (ราคากลาง 38,520 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

จ านวน 1,000 เล่ม 38,520 บาท

28 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส าหรับปฏบิติังานโครงการส ามะโน 50,000 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี 45,293.10 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

อตุสาหกรรม พ.ศ.2560 จ านวน 4 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 45,293.10 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

1.กระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม A4 ยีห่อ้ไอเดียกรีน 45,293.10 บาท

(รีมละ 500 แผ่น) จ านวน 450 รีม

2.ดินสอด า 2B ยีห่อ้ สเตทเลอร์ จ านวน 40 โหล

3.กบเหลาดินสอ จ านวน 250 อนั

4.ยางลบดินสอ Hi-Polymer ยีห่อ้ควอนตัม 

จ านวน 500 กอ้น

29 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 3,852 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,852 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ยีห่อ้ Dell รุ่น Optiplex 980 หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 3,852 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-02-12061000-10487-0938-0223/54 3,852 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Repair  Main Board  จ านวน  1  ชุด

เปล่ียน Bios เปล่ียน IC (เปล่ียน IC ท้ังชุด) ซ่อมชุด

ภาคจา่ยไฟ


