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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(บาท)
(บาท)
60,000
46,545 ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชั่น จากัด

1

จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่สาคัญ สารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
จานวน 1,500 เล่ม

2

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ Samsung
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-1206100013514-0942-0007/56 (กลุ่มสถิตสิ ถานประกอบการ 1)
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Drum Unit
เปลี่ยนชุดดรั้ม จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,091.00 บาท
2.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ HP รุ่น
Laserjet 3505 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-62460943-0001/51 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Main Gear Unit
เปลี่ยนชุดเฟืองหลัก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,066.00 บาท

16,157

16,157 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

3

จัดซื้อแบตเตอรี่สาหรับการใช้งานกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน
อห-6111 และ ชย-2713 ดังนี้
1.เปลี่ยนแบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์สว่ นกลาง หมายเลขทะเบียน
อห-6111 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ NSO-0702-0014/47
- แบตเตอรี่ ยี่หอ้ GS/GT100 ขนาด 12V 75AN
จานวน 1 ลูก เป็นเงิน 2,942.50 บาท
2.เปลี่ยนแบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์สว่ นกลาง หมายเลขทะเบียน
ชย-2713 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-00-12060200-5733-07020002/50
- แบตเตอรี่ ยี่หอ้ GS/GT100 ขนาด 12V 75AN
จานวน 1 ลูก เป็นเงิน 2,942.50 บาท

5,885

5,885

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัดสยามแบตเตอรี่อเิ ลคทรอนิคส์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

46,545 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชั่น จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
46,545 บาท
16,157 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัดมีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
16,157 บาท

5,885 บาท ห้างหุ้นส่วนจากัดสยามแบตเตอรี่อเิ ลคทรอนิคส์ มคี ุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
5,885 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่
4

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
(บาท)
(บาท)
จ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง
5,217.32 5,217.32 ตกลงราคา
น้ามันเครื่อง เปลี่ยนน้ากลั่น น้ายาล้างเครื่อง น้ายาล้างตู้แอร์
ล้างระบบแอร์ รถยนต์ทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-00-12060200-5733-0702-0002/50
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จากัด

5

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการสารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยใช้กบั เครื่องพิมพ์
Samsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0312061000-9303-0942-0007/53 และ Samsung รุ่น
M4030ND (S/N : 0896BJEH500022V) จานวน 2 รายการดังนี้
1.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung Pro Xpress Mpress
M4030ND (MLT-D201L) (20,000 PGS) (รหัสสินค้า
MLTD201L) จานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 10,807.00บาท
2.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4551ND
(ML-D4550B) (20,000 PGS) (รหัสสินค้า ML4550B)
จานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 7,169.00 บาท

19,115

17,976 ตกลงราคาบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

6

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ACER
รุ่น M490G หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-98480938-0079/54 (กลุ่มสถิตแิ รงงาน) รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Power Supply จานวน 1 ชุด

2,086.50

2,086.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

7

จ้างจัดส่งแบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
พ.ศ.2560 ให้สถิตจิ งั หวัด จานวน 76 จังหวัด

20,000

18,071 ตกลงราคา

บริษัท พัสดุภณ
ั ฑ์ไทย จากัด

5,217.32 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จากัด
เป็นเงิน
5,217.32 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

17,976 บาทบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
17,976 บาท

2,086.50 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัดมีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
2,086.50 บาท

18,071 บาท

บริษัท พัสดุภณ
ั ฑ์ไทย จากัด
เป็นเงิน
18,071 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่
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9

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
(บาท)
(บาท)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Fuji Xerox
18,190
18,190 ตกลงราคา
รุ่น Docucenter-IV4070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0412060100-14628-0906-0005/57 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน
ดังต่อไปนี้
- ดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ จานวน 1 ลูก เป็นเงิน 17,120.00 บาท
- ลูกยางดึงกระดาษออกจากถาดกระดาษ จานวน 5 ลูก
เป็นเงิน 1,070.00 บาท
งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพิมพ์วารสาร สารสถิตปิ งี บประมาณ 2560 จานวน 4 ฉบับ
ฉบับละ 2,000 เล่ม รวมจานวน พิมพ์ 8,000 เล่ม

10 จ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจาในหนังสือพิมพ์
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.ทางนิตยสารโพสต์ ทูเดย์ @ Weekly
ตาแหน่งหน้าปกขนาดแทรปลอยด์ ขนาด
10.25"x13.5"เต็มหน้า สี่สี และมีเนื้อหาที่ปกหน้าในอีก 1 หน้า
รวมเป็น 2 หน้า จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 99,831.00 บาท
ตีพิมพ์ฉบับวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
2.ทางหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ รายวัน
ตาแหน่งเนื้อใน Sect.1 ขนาด 6.54"x5" สี่สี จานวน 10 ครั้ง
เป็นเงิน 355,026.00 บาท ระบุตพี ิมพ์ฉบับวันพุธ Sect.1 หน้า 2
ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560

100,000

98,000 ตกลงราคา

456,000

454,857

วิธพี ิเศษ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

18,190 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
18,190 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์

98,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
เป็นเงิน
98,000 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)

454,857 บาท

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
454,857 บาท

มีคุณสมบัติ เสนอราคา ตรง
ตามเงื่อนไขที่กาหนด และ
อยู่ในวงเงินงบประมาณ และ
ราคากลาง
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

11 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานประจาเดือน
ธันวาคม 2559 ตั้งแต่วนั ที่ 1-31 ธันวาคม 2559
จานวน 28 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน ธันวาคม 2559 จานวน 7 คน

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
(บาท)
(บาท)
282,240
ตกลงราคา
(ว 315)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

70,560

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/201 ลว. 3 พ.ย. 59
จานวน 7 คน

70,560 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/201 ลว. 3 พ.ย. 59
จานวน 7 คน เป็นเงิน
70,560 บาท

เป็นผู้มอี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

2.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน ธันวาคม 2559 จานวน 12 คน

120,960

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/235 ลว. 3 พ.ย. 59
จานวน 11 คน

120,960 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/235 ลว. 3 พ.ย. 59
จานวน 11 คน เป็นเงิน
120,960 บาท

เป็นผู้มอี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

3.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน ธันวาคม 2559 จานวน 9 คน

90,720

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/248 ลว. 7 พ.ย.59
จานวน 9 คน

90,720 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/248 ลว. 7 พ.ย.59
จานวน 9 คน เป็นเงิน
90,720 บาท

เป็นผู้มอี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
24,459.13 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

12 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้
รุ่น Aficio 3352SP หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206010013453-0906-0005/56 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- ชุดสร้างภาพ จานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 16,859.00 บาท
- ชุดใส่หลอดหมึก จานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 4,489.00 บาท
- ผงเหล็กสีดา เครื่องเอเอฟ 2015/2015 จานวน 1 ถุง
เป็นเงิน 2,055.00 บาท
- ลูกกลิ้ง จานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 565.00 บาท
- สายพานป้อน จานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 491.00 บาท

24,459.13

24,459.13 ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

24,459.13 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

13 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่สาตัญ การสารวจแรงงาน

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
(บาท)
(บาท)
35,000
24,000 ตกลงราคา

นอกระบบ พ.ศ. 2559 จานวน 500 เล่ม

14 จ้างผลิตสาเนาแผ่นซีดี "รายงานลักษณะของประชากรการสารวจ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559" จานวน
300 แผ่น ดังนี้
1.ค่าผลิตแผ่น CD พร้อมสกรีนระบบ OFFSET 4 สี จานวน
300 แผ่น เป็นเงิน 3,852.00 บาท
2.ค่าแม่พิมพ์ (STAMPER) เป็นเงิน 2,140.00 บาท
3.ค่า Place เป็นเงิน 1,070.00 บาท
4.ค่าปกกระดาษ 120 แกรม อาร์ตมันธรรมดา ขนาดประมาณ
12X24 cm. พับครึ่งมีขอ้ ความบนสันกล่อง พิมพ์ 4 สี ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง ทั้ง 4 ด้าน จานวน 300 ปก เป็นเงิน 8,667.00 บาท
5.ค่ากล่อง Slim แบบบาง พร้อมบรรจุ ซิลพลาสติกใส
จานวน 300 กล่อง เป็นเงิน 1,445.00 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก

24,000 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
24,000 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

20,000

17,173.50 ตกลงราคา บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล 17,173.50 บาท บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
อินดัสตรี้ จากัด
อินดัสตรี้ จากัด
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
เป็นเงิน
17,173.50 บาท

35,644.91

35,644.91 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด 35,644.91 บาท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
35,644.91 บาท

16 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer จานวน 3 เครื่อง ดังนี้ 13,428.50
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-120610009997-0942-0010/54 (กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ) รายการอะไหล่
ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,959.00 บาท

13,428.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัด 13,428.50 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัดมีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
13,428.50 บาท

15 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ CANON
รุ่น IR 3245 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060100-9289-0906-

0003/53 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- แม่พมิ พ์ภาพ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,379.00 บาท

- ชุดปั่นหมึก จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,040.00 บาท
- ชุดทาความร้อน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 19,226.00 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
(บาท)
(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

2.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206100010159-0942-0082/54 (กลุ่มแผนยุทธศาสตร์) รายการอะไหล่
ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,959.00 บาท
- Change Main Gear Unit จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,552.00 บาท
3.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-1206100010046-0942-0059/54 (กลุ่มสถิตสิ งั คม) รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน
ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,959.00 บาท
17 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Printer จานวน 4 เครื่อง ดังนี้ 22,277.40
1.เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-10001-0942-0014/54
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศทก.) รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,959.00 บาท
- Repair Power Supply จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท
2.เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-10152-0942-0075/54
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศทก.) รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,959.00 บาท
- Repair Power Supply จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท
3.เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-10155-0942-0078/54
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร สานักพัฒนาบุคลากร) รายการอะไหล่ที่
เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,959.00 บาท
- Repair Power Supply จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท

22,277.40 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัด 22,277.40 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัดมีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
22,277.40 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
(บาท)
(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

4.เครื่อง PrinterLaser ยี่หอ้ HP รุ่น Laserjet P3005
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-12061000-6285-0942-0034/51
(กลุ่มวางแผนและเตรียมงาน สบจ.) รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,879.00 บาท
- Change Drive Gear จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,027.00 บาท
18 จ้างทาแผ่นป้ายชื่อผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
"นางสาวณัฏฐนันท์ วิสชุ าติพงศ์ " ทาด้วยทองเหลือง ขนาด
ความกว้าง 7 ซม. ยาว 50 ซม. ตัวอักษรภาษาไทย แบบ
Angsana UPC สีน้าเงิน สูง 2.5 ซม. กัดกรด การจัดกึ่งกลางขื้นอยู่
กับอักษรความหนาของตัวอักษร 4 มม. จานวน 1 ป้าย

2,500

2,033

19 จ้างจัดทาตรายาง จานวน 4 รายการ

400

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบตั งิ านโครงการสามะโน
62,338.20
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จานวน 1 รายการ ดังนี้
1.ตลับหมึก ยี่หอ้ SAMSUNG (MLT-D201L) จานวน 6 กล่อง
โดยใช้กบั เครื่องพิมพ์ Samsung Pro Express M4030ND
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12061000-18705-0942-0008/59,

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพนคร อาร์ต

2,033 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพนคร อาร์ต
เป็นเงิน
2,033 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

363.80 ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์

363.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์
เป็นเงิน
363.80 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

62,388.20 ตกลงราคา

บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จากัด

62,338.20 บาท

บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จากัด
เป็นเงิน
62,338.20 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

428.00 ตกลงราคา

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
428 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

1105-01-12061000-18706-0942-0009/59,1105-01-1206100018707-0942-0010/59, 1105-01-12061000-18708-0942-0011/59

และ 1105-01-12061000-18709-0942-0012/59
21 จ้างเปิดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้กลุ่มวางแผนและเตรียมงาน
สานักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ จานวน 2 จุด

428.00

428 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
วิธซี ื้อ/จ้าง
(บาท)
(บาท)
22 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Fuji Xerox
2,996
2,996 ตกลงราคา
รุ่น Docucenter-IV4070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0612060100-14646-0906-0009/57 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนดังนี้
- ลูกยางดึงกระดาษ (059K 31270) จานวน 2 ชิ้น
เป็นเงิน 1,070.00 บาท
- ลูกยางดึงกระดาษออกจากถาดกระดาษ (022K 74870)
จานวน 6 ชิ้น เป็นเงิน 1,284.00 บาท
- ตัวแยกกระดาษและกันกระดาษซ้อน (059K 80292)
จานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 642.00 บาท

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

23 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ริโก้
20,843.60
รุ่น MP3053SP หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-04-12060100-161770906-0012/57 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนดังต่อไปนี้

20,845.60 ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

2,996 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสังเขป

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
2,996 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

20,843.60 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
20,843.60 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จากัด

1,605 บาท

บริษัท วิชยั เทรดดิ้ง (1983) จากัด
เป็นเงิน
1,605 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

- ชุดสร้างภาพ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,788.00 บาท
- ผงเหล็กสีดา เครื่องเอเอฟ 2015/2015 (B1219640) จานวน 1 ถัง
เป็นเงิน 2,055.00 บาท

24 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมไมโครโฟนสาหรับประชุม

1,605

1,605

ตกลงราคา

6,955

6,955

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

ยี่หอ้ DIS รุ่น CU-5905 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206030014882-0907-0003/57 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- เปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลความจุ 8 GB ระดับ 10 จานวน 1 ชุด
- บันทึกข้อมูลลงสื่อบันทึก

25 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นท์เตอร์ ยี่หอ้ SAMSUNG
รุ่น CLP-775ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-135640943-0001/56 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Transfer Belt จานวน 1 ชุด

6,955 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัดมีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
6,955 บาท

