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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

1

จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่ Monitor LCD ยีห่ อ้ HP
รุ่น L1740 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-04-120610006178-0938-0096/51 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Power Supply จานวน 1 ชุด

1,284 บาท
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 1,284 บาท)

2

จ้างพิมพ์แผ่นพับ โครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 (การเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน : การนับจด)
จานวน 1,000,000 แผ่น

ตกลงราคา
(ราคากลาง 440,500 บาท) (ว.145)

3

จ้างเหมาจัดทาเพลงประชาสัมพันธ์โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จานวน 1 เพลง
ประกอบด้วย
1.Arranging เรียบเรียงดนตรี จานวน 1 เพลง
2. Recording งานอัดเสียง บันทึกเสียงร้อง
เสียงร้องประสาน และเครื่องดนตรี จานวน 6 ชิน้
3.Mixed Down & Mastering ผสมเสียงและจัด
ระดับเสียง และย่านความถีข่ องเสียง จานวน 1 เพลง
4.ค่าห้องบันทึกเสียง จานวน 30 ชัว่ โมง
5.แผ่นมาสเตอร์ และสาเนาซีดเี พลง จานวน100 แผ่น

33,000 บาท ตกลงราคา ร้าน ฐ สตูดโิ อ โดยนายเดชณรงค์ สุคนธชาติ
(ราคากลาง 30,500 บาท)

500,000 บาท

บริษทั ธนาเพรส จากัด

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

1,284 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
1,284 บาท

385,200 บาท

บริษทั ธนาเพรส จากัด
เป็นเงิน
385,200 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินและราคากลางทีก่ าหนด

30,500 บาท ร้าน ฐ สตูดโิ อ โดยนายเดชณรงค์ สุคนธชาติ มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
30,500 บาท

2

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่
4

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

จ้างพิมพ์รายงานเรื่อง เครื่องชีภ้ าวะสังคม พ.ศ.2558
จานวน 200 เล่ม

72,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 71,690 บาท)

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จากัด

5

จ้างปรับปรุงพืน้ ทีห่ อ้ งทางานกลุม่ พัสดุ ดังนี้
1.รื้อ-ถอนผนังพร้อมขนทิง้ 12 ตร.ม
ขนาด 3.75x2.60 เมตร (กว้างxสูง)
2.รื้อ-ถอนผนังพร้อมขนทิง้ 16 ตร.ม
ขนาด 3.75x3.40 เมตร (กว้างxสูง)
3.ซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานจากการรื้อถอนพร้อม
ทาสี 2 งาน
4.ย้ายปลัก๊ (ของเดิม) 2 จุด
5.ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าเต้ารับคู่เสียบขากลมแบน 6 จุด
มีกราวด์ ยีห่ อ้ ง Panasonic
6.ย้ายปลัก๊ LAN (ของเดิม) 2 จุด
7.ติดตัง้ ปลัก๊ LAN พร้อมเดินสายสัญญาณ 6 จุด
มาตรฐาน CAT6
8.ติดตัง้ แผงกระจายสาย Patch Panal 1 แผง

50,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 48,920.40 บาท)

บริษทั กูด๊ เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จากัด

6

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่ Monitor LCD
ยีห่ อ้ ACER รุ่น V173 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0312061000-9883-0938-0114/54
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Video Board จานวน 1 ชิน้

1,819 บาท
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 1,819 บาท)

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
71,690 บาท

48,920.40 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่

เป็นเงิน
71,690 บาท

ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

บริษทั กูด๊ เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จากัด
เป็นเงิน
48,920.40 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

1,819 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
1,819 บาท

3

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

7

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลีย่ นไส้กรองอากาศ เปลีย่ นไส้กรองโซล่า เปลีย่ น
น้ามันเกียร์ เปลีย่ นน้ามันเฟืองท้าย และ ตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์ รถยนต์ ษณ-6010 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
NSO-0702-0007/47

10,934.33 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 10,934.33 บาท)

บริษทั อีซูซุองึ้ ง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จากัด

8

จ้างพิมพ์คู่มอื การปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล
สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (สอ.60)
จานวน 500 เล่ม

50,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 40,000 บาท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก

9

จ้างจัดทาโล่เพือ่ มอบให้ขา้ ราชการ จานวน 2 รายการ
รายละเอียดดังนี้
1.โล่สาหรับผูป้ ระพฤติปฏิบตั ติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ประจาปี พ.ศ.2559
- โล่คริสตัล รุ่น GE004 sizeM
ขนาด 20*13*2.5 ซม. พร้อมกล่องกระดาษสีนาเงิ
้ น
บุผา้ ต่วนจับจีบ+พ่นทราย จานวน 1 ชิน้
(กลุม่ นิตกิ าร เป็นเงิน 1,250.00 บาท)
2.โล่สาหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ.2558
- โล่คริสตัล รุ่น JA304M size M
ขนาด 25.5*13*2.5 ซม. พร้อมกล่องกระดาษสีนาเงิ
้ น
บุผา้ ต่วนจับจีบ+พ่นทราย จานวน 2 ชิน้
(กลุม่ การเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 2,500.00 บาท)

3,750 บาท
ตกลงราคา
(ราคากลาง 3,750 บาท)

บริษทั แอมปา อินเตอร์เทรด จากัด

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
10,934.33 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั อีซูซุองึ้ ง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จากัด
เป็นเงิน
10,934.33 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

40,000 บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
40,000 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

3,750 บาท

บริษทั แอมปา อินเตอร์เทรด จากัด
เป็นเงิน
3,750 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

4

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

10 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทาป้ายติดข้าง
รถแห่เพือ่ ประกาศข่าว โครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 จานวน 1 คัน วิง่ 50 เขต ทัว่ กรุงเทพฯ
รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้
- รถแห่ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 คัน พร้อมเครื่อง
ขยายเสียง,ลาโพงและไมโครโฟน รวมค่าน้ามัน
- จัดทาและติดตัง้ ป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร
พิมพ์องิ เจท 4 สี 1 ด้าน บนไวนิล ความหนา 0.36
มิลลิเมตร โดยตีโครงไม้นวิ้ ติดข้างตัวรถแห่ ทัง้ 2 ด้าน
ซ้ายและขวา จานวน 1 คัน
- ระยะเวลาในการวิง่ ประชาสัมพันธ์ รวม 24 วัน
(50 เขต) ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.59-30 มิ.ย.59)
(ผูว้ า่ จ้างเป็นผูก้ าหนดวัน) โดยออกจากจุดเริ่มต้นที่
สานักงานเขตในกทม. เริ่มตัง้ แต่เวลา 09.00-12.00น.,
13.00-15.00 น.
- ส่งมอบรายงานสรุปการวิง่ รถแห่ในแต่ละวันให้ครบ
ตามจานวนวันและรายละเอียดตามทีส่ านักงานสถิติ
แห่งชาติ กาหนด ภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่
วิง่ รถแห่ ครบ 24 วัน

38,700 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 38,520 บาท)

บริษทั รูทมีเดีย จากัด

38,520 บาท

บริษทั รูทมีเดีย จากัด
เป็นเงิน
38,520 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

11 จ้างจัดทาประชาสัมพันธ์โครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 (นับจด) (จัดกิจกรรมเปิดโครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และเสวนาเรื่อง "สามะโน
อุตสาหกรรม...ใครได้ประโยชน์?")

300,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 293,000 บาท)

บริษทั โนวาอินเตอร์แอ็ด จากัด

292,859 บาท

บริษทั โนวาอินเตอร์แอ็ด จากัด
เป็นเงิน
292,859 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินและราคากลางทีก่ าหนด

5

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

12 จ้างพิมพ์สมุดใบเบิกพัสดุ จานวน 300 เล่ม
- ขนาด A4
- ปก ใช้กระดาษสีนาตาล
้
พิมพ์ 1 สีดา
- เนือ้ ในใช้กระดาษเคมีในตัว ชุดละ 2 แผ่น
พิมพ์ 1 สีดา 1 ด้าน ข้อความเหมือนกัน
- ปรุฉกี 1 แผ่น เย็บหัว ไม่ตเี บอร์ เล่มละ 50 ชุด
- โรงพิมพ์จดั ทาอาร์ตเวิร์ค

16,200 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 16,200 บาท)

บริษทั ธนาเพรส จากัด

13 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
04-12061000-9900-0938-0131/54
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ นดังนี้
- Change HDD 1 TB Western,Blue,SATA
จานวน 1 ชิน้

2,835.50 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 2,835.50 บาท)

14 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้
Fuji Xerox รุ่น Docucenter-IV4070หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12060100-14645-0906-0008/57
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- ดรัม ลูกกลิง้ สร้างภาพ จานวน 1 ลูก

17,120 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 17,120 บาท)

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
16,200 บาท

บริษทั ธนาเพรส จากัด
เป็นเงิน
16,200 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

2,835.50 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
2,835.50 บาท

17,120 บาท

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
17,120 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

6

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

15 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้
Fuji Fuji Xerox จานวน 2 เครื่อง
1.หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-12060100-146460906-0009/57 (สบจ. ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 2)
2.หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-12060100-146470906-00010/57 (สบจ. ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 3)
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- ดรัม ลูกกลิง้ สร้างภาพ จานวน 2 ลูก

34,240 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 34,240 บาท)

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

16 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้
TOSHIBA รุ่น e-Studio 305 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-06-12060100-12925-0906-0001/55
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- แม่พมิ พ์ภาพ
จานวน 1 ชิน้
- ยางปาดหมึก
จานวน 1 ชิน้
- ผงแม่เหล็ก
จานวน 1 ชิน้
- ชีนกันหมึกร่วง
จานวน 1 ชิน้
- ลูกกลิง้ ความร้อนตัวบน จานวน 1 ชิน้
- เฟืองชุดความร้อน
จานวน 1 ชิน้
- ตัวแยกกระดาษ
จานวน 5 ชิน้
- ลูกยางฟีดกระดาษ
จานวน 2 ชิน้
- ลูกยางฟีดกระดาษ
จานวน 2 ชิน้
- ลูกยางฟีดกระดาษ
จานวน 2 ชิน้
- เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ (OB) จานวน 1 ชิน้

14,439.90 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 14,439.90 บาท)

บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จากัด

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
34,240 บาท

14,439.90 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
34,240 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จากัด
เป็นเงิน
14,439.90 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

17 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับปฏิบตั งิ านโครงการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ แผนปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 ดังนี้
1.จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพือ่ ใช้กบั เครื่องถ่ายเอกสาร
Fuji Xerox หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-1206010014643-0906-0006/57 และ 1105-07-120601000906-0016/58 จานวน 5 รายการ ดังนี้
1.1.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter IV
4070 (รหัสสินค้า CT201820) จานวน 2 กล่อง
1.2.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีดา
(รหัสสินค้า CT201370) จานวน 1 กล่อง
1.3.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีฟา้
(รหัสสินค้า CT201371) จานวน 1 กล่อง
1.4.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีชมพู
(รหัสสินค้า CT201372) จานวน 1 กล่อง
1.5.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีเหลือง
(รหัสสินค้า CT201373) จานวน 1 กล่อง
2.จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพือ่ ใช้กบั เครื่องถ่ายเอกสาร
Ricoh หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-1206010016179-0906-0014/57 จานวน 1 รายการ ดังนี้
2.1.หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น 2320D
(รหัสสินค้า AF227TN) จานวน 2 ขวด

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

52,858 บาท

(ราคากลาง 49,113 บาท) ตกลงราคา

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

49,113 บาท

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
49,113 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ

(ราคากลาง 3,745 บาท) ตกลงราคา

บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

3,745 บาท

บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
3,745 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

18 จัดซื้อวัสดุสานักงานใช้ในการจัดพิมพ์แบบสอบถาม
และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการสารวจการทางาน
ของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ในส่วนของ กทม.)
(สสก.) จานวน 1 รายการ และ กลุม่ การคลัง จัดซื้อ
วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ รวม 5 รายการ
รายละเอียดดังนี้
1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม Idea green
จานวน 500 รีม (สสก.) เป็นเงิน 47,615.00 บาท
2.กระดาษบวกเลข 2-1/4 ตรากระต่าย
จานวน 12 ม้วน (กกค.)
3.ใบมีดกบเหลาดินสอ Carl no.8 จานวน 5 อัน (กกค.)
4.ตรายาง วัน เดือน ปี ตัวเลขอารบิค ยีห่ อ้ อาร์ท
จานวน 3 อัน (กกค.)
5.ตรายาง สาเนา ไม่มหี มึก ยีห่ อ้ ไทย-ไท จานวน 2 อัน
(กกค.) (กกค. เป็นเงิน 747.72 บาท)

48,362.72 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 48,362.72 บาท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่

48,362.72 บาท

19 จัดซื้อแท่นชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ เพือ่ ใช้งาน
ในกลุม่ ประชาสัมพันธ์ กับกล้องหมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-05-12060400-14940-0502-0004/57 และ
1105-05-12060400-14941-0502-0005/57
จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ยีห่ อ้ POWERREX รุ่น C9000
(ไม่รวมแบตเตอรี)่ จานวน 1 อัน
2.แบตเตอรี่ขนาด AA ยีห่ อ้ POWERREX รุ่น IMEDION
2700mAh (แพ็คละ 4 ก้อน) จานวน 3 อัน

6,500 บาท
ตกลงราคา
(ราคากลาง 6,163.20 บาท)

บริษทั ออวิดา้ จากัด

6,163.20 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่ มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ
48,362.72 บาท

บริษทั ออวิดา้ จากัด
เป็นเงิน
6,163.20 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

20 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser
ยีห่ อ้ Samsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-04-12061000-10019-0942-0032/54
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Fuser Assembly จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน
- Change Drive Gear จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดเฟืองขับ

4,472.60 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 4,472.60 บาท)

4,472.60 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
4,472.60 บาท

21 จ้างซ่อมเปลีย่ นเกเลือ่ นไมล์รถยนต์ (ไมล์วดั ความเร็ว
รถยนต์) ของรถยนต์ ฮค-4248 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-00-12060200-3553-0702-0006/49

6,655.40 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 6,655.40 บาท)

6,655.40 บาท

22 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser
รุ่น P3005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-120610006286-0942-0035/51 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ นดังนี้
- Change Fuser Unit
เปลีย่ นชุดทาความร้อน จานวน 1 ชุด
- Change Pick-up Roller Assy Tray 2
เปลีย่ นลูกยางโหลดกระดาษ จานวน 1 ชุด

5,178.80 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 5,178.80 บาท)

บริษทั สยามนิสสันออโต้ จากัด

บริษทั สยามนิสสันออโต้ จากัด
เป็นเงิน
6,655.40 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

5,178.80 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
5,178.80 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

23 จ้างผูร้ ับจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานประจาเดือน
มิถนุ ายน 2559 ตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 มิถนุ ายน 2559
จานวน 29 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน มิถนุ ายน 2559 จานวน 7 คน

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)
406,045 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

วิธพี เิ ศษ

(ราคากลาง 99,610 บาท)

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/67 ลว. 4 พ.ค. 59
จานวน 7 คน

99,610 บาท

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/67 ลว. 4 พ.ค. 59
จานวน 7 คน เป็นเงิน
99,610 บาท

เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

2.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน มิถนุ ายน 2559 จานวน 12 คน

(ราคากลาง 164,135 บาท)

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/91 ลว. 4 พ.ค. 59
จานวน 12 คน

164,135 บาท

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/91 ลว. 4 พ.ค. 59
จานวน 12 คน เป็นเงิน
164,135 บาท

เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

3.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน มิถนุ ายน 2559 จานวน 10 คน

(ราคากลาง 142,300 บาท)

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/74 ลว. 4 พ.ค. 59
จานวน 10 คน

142,300 บาท

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/74 ลว. 4 พ.ค. 59
จานวน 10 คน เป็นเงิน
142,300 บาท

เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

24 จ้างตัดชุดสายไฟระบบแก๊ส สาหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ศจ-6005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-00-12060200-0177-0702-0002/48

1,112.80 บาท ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่าย โตโยต้า จากัด
(ราคากลาง 1,112.80 บาท)

1,112.80 บาท บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่าย โตโยต้า จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
1,112.80 บาท

11

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

25 จ้างขนย้ายจอมอนิเตอร์แบบทัชสกรีนและตูค้ ีออส
10,700 บาท ตกลงราคา
ยีห่ อ้ Samsung รุ่น 650 TS-2 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
(ราคากลาง 10,700 บาท)
1105-05-12060300-14829-0529-0001/57,
1105-05-12060300-14830-0529-0002/57,
ยีห่ อ้ Sharp รุ่น PN-L602B หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-04-12060300-16168-0529-0004/57 และ
ตูค้ ีออส จานวน 1 ตู้ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0212061000-10181-0979-0002/54 ไปจัดนิทรรศการ
นานาชาติ "ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ 2016" ในระหว่างวันที่
26-28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ิ์
จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ิ์
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และ ขนย้ายกลับจากศูนย์
ประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ิ์ กลับสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
26 จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยีห่ อ้ HP
รุ่น P3005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-08-120610006282-0942-0031/51 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ นดังนี้
- Change Fuser Assembly
เปลีย่ นชุดทาความร้อนของใหม่ จานวน 1 ชุด
- Change Pick-Up Rolleer Tray2
เปลีย่ นลูกยางโหลดกระดาษ จานวน 1 ชุด
2.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ ATEC
รุ่น Prestige หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-08-12061000-

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษทั เอสอีไอ มัลติซิลเต็มส์ จากัด

8,249.70 บาท ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 8,249.70 บาท)

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
10,700 บาท

บริษทั เอสอีไอ มัลติซิลเต็มส์ จากัด
เป็นเงิน
10,700 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

8,249.70 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
8,249.70 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

5576-0938-0197/50 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ นดังนี้
- Change Power Supply
เปลีย่ นพาวเวอร์ซัพพลาย จานวน 1 ชุด
- Repair Mainboard
ซ่อมชุดภาคจ่ายไฟ จานวน 1 ชุด
27 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญการสารวจภาวะ
60,000 บาท ตกลงราคา
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
(ราคากลาง 38,520 บาท)
จานวน 1,000 เล่ม

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ จากัด

28 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับปฏิบตั งิ านโครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จานวน 4 รายการ ดังนี้
1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 ยีห่ อ้ ไอเดียกรีน
(รีมละ 500 แผ่น) จานวน 450 รีม
2.ดินสอดา 2B ยีห่ อ้ สเตทเลอร์ จานวน 40 โหล
3.กบเหลาดินสอ จานวน 250 อัน
4.ยางลบดินสอ Hi-Polymer ยีห่ อ้ ควอนตัม
จานวน 500 ก้อน

50,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 45,293.10 บาท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่

29 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยีห่ อ้ Dell รุ่น Optiplex 980 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-02-12061000-10487-0938-0223/54
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Repair Main Board จานวน 1 ชุด
เปลีย่ น Bios เปลีย่ น IC (เปลีย่ น IC ทัง้ ชุด) ซ่อมชุด
ภาคจ่ายไฟ

3,852 บาท
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 3,852 บาท)

38,520 บาท

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่

เป็นเงิน
38,520 บาท
45,293.10 บาท

ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่ มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ
45,293.10 บาท

3,852 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
3,852 บาท

