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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่
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4

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง
น้้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
เปลี่ยนถ่ายน้้ามันเกียร์และน้้ามันเฟืองท้าย
และตรวจเช็คช่วงล่าง (เบรคมีเสียงดัง)
ส้าหรับรถยนต์ทะเบียน ฮภ-6419
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-00-1206020013458-0702-0007/56

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง
น้้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
ตรวจเช็คและเติมน้้ามันเกียร์-เฟืองท้าย
ส้าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน
ศจ-6005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0012060200-0177-0702-0002/48

จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส้ารวจ
การมีการใช้เทคโนโลนีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2559
จ้านวน 48,000 เล่ม

จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส้ารวจการ
ประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์
พ.ศ.2559 จ้านวน 7,500 แบบ

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
8,849.97 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จา้ หน่ายโตโยต้า จ้ากัด

8,849.97 บาท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี
ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด
เป็นเงิน
8,849.97 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จา้ หน่ายโตโยต้า จ้ากัด

2,787.35 บาท

บริษัท โตโยต้านนทบุรี
ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด
เป็นเงิน
2,787.35 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

ตกลงราคา
ว299

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด

127,200 บาท

(ราคากลาง 141,120 บาท)

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด
เป็นเงิน
127,200 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

50,000 บาท

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล๊อก

26,250 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
26250 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

(ราคากลาง 8,849.97 บาท)

2,787.35 บาท
(ราคากลาง 2,787.35 บาท)

150,000 บาท

(ราคากลาง 26,250 บาท)
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

5

6

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างจัดท้าแผ่นป้ายชื่อส้าหรับรองผู้อ้านวยการ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ จ้านวน 2 ราย
1. นายอาจิน จิรชีพพัฒนา จ้านวน 1 ป้าย
2.นายไพโรจน์ บุญลือ
จ้านวน 1 ป้าย
รายละเอียดดังนี้
- ป้ายทองเหลืองติดบนแผ่นไม้
จ้านวนรวม 2 ป้าย ดังนี้
แผ่นป้ายทองเหลือง ขนาดแผ่นทองเหลือง
10X40 ซม. ตัวอักษรสูง 3 ซม. หนา 0.3 ซม.
การจัดกึ่งกลางขึ้นกับจ้านวนตัวอักษร กัดลึก
ลงสีน้าเงิน พื้นผิวกัดหยาบ ผิวทองเหลือง
ด้านหน้าชุบด้วยทองทั้งหมด แล้วเคลือบด้วย
น้้ายาเคลือบเงา ตัวอักษรแบบ Cordia UPC
ติดบนแผ่นไม้สักทอง ขนาดความยาว
43 ซม. กว้าง 13 ซม. หนา 1.5 ซม.

ซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Toshiba
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-1206010012925-0906-0001/55,1105-031206100-13452-0906-0008/56
1.หมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Toshiba
รุ่น e-STUDIO 305 (T4530D)
จ้านวน 1 กล่อง
2.หมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Toshiba
รุ่น e-STUDIO 456se (T4590D)
จ้านวน 1 กล่อง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
10,700 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(ราคากลาง 8,545.20 บาท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เทพนคร อาร์ต

10,700 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เทพนคร อาร์ต
เป็นเงิน
10,700 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

ตกลงราคา

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ้ากัด

8,545.20 บาท

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ้ากัด
เป็นเงิน
8,545.20 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ

(ราคากลาง 10,700 บาท)

8,545.20 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่
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งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 1 รายการ
เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-120601000906-0003/49
1.ผงหมึก TK-410 ส้าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
KM2020

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ
เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
ส้าเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Ricoh
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-1206010014650-0916-0002/57,1105-0612060100-16176-0906-0011/57
1.หมึกพิมพ์ส้าเนาสีด้า ริโก้ รุ่น DX-4545,
DD4450 รหัสสินค้า 31SI4500
จ้านวน 10 กล่อง
2.กระดาษไขแม่พมิ พ์ รุ่น DX-4545
รหัสสินค้า 31SM4500 จ้านวน 3 ม้วน
3.หมึกเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น 2320D
รหัสสินค้า AF227TN จ้านวน 4 ขวด

ซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 1 รายการ
เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-1206010014647-0906-0010/57
1.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IV4070
รหัสสินค้า CT201820 จ้านวน 5 กล่อง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
8,988 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ตกลงราคา

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

8,988 บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
เป็นเงิน
8,988 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ

ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด

18,832 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ

(ราคากลาง 8,988 บาท)

18,832 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เป็นเงิน

(ราคากลาง 18,832 บาท)

18,832 บาท

21,400 บาท
(ราคากลาง 21,400 บาท)

ตกลงราคา

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

21,400 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ
21,400 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

10 จัดซื้อไส้กรองน้้า ส้าหรับเครื่องกรองน้้า
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สบก-1072-001-01/53,
ศทก-1072-001-02/53,สสค-1072-00103/53,สนว-1072-001-04/53,สพก-1072001-05/53,สบจ-1072-001-06/53,
สธม-1072-001-07/53,ศสร-1072-00185/53,สบก-1072-002-01/53,ศทก-1072002-02/53,สสก-1072-002-03/53,
สบจ-1072-0002-06/53,สบก-1072-00301/53,ศทก-1072-003-02/53,สบก-1072005-01/53,สบก-1072-008-01/53,
สพป-1072-006-01/53 และ สพป-1072007-01/53
1.ไส้กรอง Sediment-PP จ้านวน 19 ชิ้น
2.ไส้กรอง Block Carbon จ้านวน 19 ชิ้น
3.ไส้กรอง Resin
จ้านวน 19 ชิ้น
4.ไส้กรอง GAC Inline จ้านวน 19 ชิ้น
5.ไส้กรอง Post Carbon จ้านวน 19 ชิ้น
11 จ้างจัดท้าตรายาง จ้านวน 30 รายการ
กลุ่มสารบรรณ 2,482.40 บาท
กลุ่มพัสดุ 1,262.60 บาท
กลุ่มนิติการ 438.70 บาท
กลุ่มช่วยอ้านวยการ 470.80 บาท
12 จ้างท้าซองสีน้าตาลขยายข้างบรรจุแบบ
สอบถามโครงการส้ารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการ พ.ศ.2559
จ้านวน 2,000 ซอง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
14,500 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท แอตแลนติส เทคโนโลยี

14,434.30 บาท

(ไทยแลนด์) จ้ากัด

(ราคากลาง 14,434.30 บาท)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท แอตแลนติส เทคโนโลยี

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ

(ไทยแลนด์) จ้ากัด

เป็นเงิน
14,434.30 บาท

4,654.50 บาท

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์

4,654.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์
เป็นเงิน
4,654.50 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ้ากัด

12,840 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ้ากัด
เป็นเงิน
12,840 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

(ราคากลาง 4,654.50 บาท)

15,000 บาท
(ราคากลาง 12,840 บาท)
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

13 จ้างย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 02 143 1280
พร้อมเปิด Port Lan จ้านวน 1 จุด
รายละเอียดดังนี้
1.ย้ายโทรศัพท์ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ชั้น 2 ไปติดตั้งที่ห้อง
ผู้เชี่ยวชาญ ฝั่งทิศใต้ ชั้น 2
2.เปิดจุด Port Lan ที่เลขหมาย
02 143 1280

14 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Tablet
และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
จ้านวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Tablet ยี่ห้อ
Samsung Galaxy Note 10.1
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-04-1206100016383-0970-1234/57 รายละเอียด
อะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Mainboard จ้านวน 1 ชิ้น
เปลี่ยนเมนบอร์ด อะไหล่ ศูนย์ รุ่น Note 10.1
2.เปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์
Notebook ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro1320
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-04-1206100011990-0954-0347/54 รายการอะไหล่
ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change LCD จ้านวน 1 ชิ้น
เปลี่ยนจอ
- Change Battery จ้านวน 1 อัน
เปลี่ยนแบตเตอรี่

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
749 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)

(ราคากลาง 749 บาท)

14,017 บาท
(ราคากลาง 14,017 บาท)

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด

749 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
749 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

14,017 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
14,017 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 รายการ
รายละเอียดดังนี้
1.แผ่น CD-RW, Maxell พร้อมกล่อง
จ้านวน 70 แผ่น (สสค. )
2.แผ่น CD-R, Maxell พร้อมกล่อง
จ้านวน 50 แผ่น (สสค.)
(ส้านักสถิติสังคม วงเงินงบประมาณ
2,589.40 บาท)
3.Mouse OKER USB จ้านวน 2 อัน
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วงเงินงบประมาณ
321.00 บาท)

16 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ
รายละเอียดดังนี้
1.หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (NPG-36)
ส้าหรับเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอน
รุ่น IR5055 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0212060100-7072-0906-0013/51
จ้านวน 1 กล่อง
2.หมึกเครื่องโทรสารซัมซุง SCX-4216D3
ส้าหรับเครื่องโทรสาร Samsung
รุ่น SCX-4216F หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 110502-12060100-2893-0914-0001/48
จ้านวน 1 กล่อง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
2,910.40 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
2,910.40 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด
เป็นเงิน

(ราคากลาง 2,910.40 บาท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ

2,910.40 บาท

7,490 บาท
(ราคากลาง 7,490 บาท)

ตกลงราคา

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จ้ากัด

7,490 บาท

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จ้ากัด
เป็นเงิน

7,490 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
473,711.47 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 48 รายการ
ตกลงราคา
ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1) รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 473,711.47 บาท) (ว.299)
1.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส Q7551X
(พิมพ์ได้ 13,000 แผ่น) จ้านวน 2 กล่อง
(สสค. 2 กล่อง)
2.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CB435A
จ้านวน 1 กล่อง (สพบ. 1 กล่อง)
3.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส Q6470A
(Black) จ้านวน 3 กล่อง (สสก. 3 กล่อง)
4.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส C9352A
(สี) จ้านวน 2 กล่อง (ศสร. 2 กล่อง)
5.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส C8727A
จ้านวน 2 กล่อง (ศสร.2)
6.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP สีฟา้ รหัส
CD972AA จ้านวน 5 กล่อง (สสก. 5 กล่อง)
7.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP สีบานเย็น
รหัส CD973AA จ้านวน 3 กล่อง
(สสก. 3 กล่อง)
8.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP สีเหลือง
รหัส CD974AA จ้านวน 3 กล่อง
(สสก. 3 กล่อง)
9.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP สีด้า รหัส
CD975AA จ้านวน 6 กล่อง (สสก. 6 กล่อง)
10.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CD888A
(สี) จ้านวน 1 กล่อง (สพบ.1 กล่อง)
11.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CE285AC
จ้านวน 1 กล่อง (สพบ. 1 กล่อง)
12.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6X99A
(Matte Black) 775 ML. จ้านวน 2 กล่อง
(สภส. 2 กล่อง)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ้ากัด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
473,711.47 บาท

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ้ากัด
เป็นเงิน
473,711.47 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัติและเสนอราคา
โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามที่
สสช.ก้าหนด และเสนอราคา
อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
และราคากลางที่ก้าหนด
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
13.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6Y00A
(Chrmtc Red) 775 ML.จ้านวน 2 กล่อง
(สภส. 2 กล่อง)
14.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6Y01A
(Magenta) 775 ML. จ้านวน 2 กล่อง
(สภส. 2 กล่อง)
15.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6Y02A
(Yellow) 775 ML. จ้านวน 4 กล่อง
(สภส. 4 กล่อง)
16.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6Y03A
(Light Magenta) 775 ML. จ้านวน 2 กล่อง
(สภส. 2 กล่อง)
17.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6Y04A
(Light Cyan) 775 ML. จ้านวน 4 กล่อง
(สภส. 4 กล่อง)
18.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6Y05A
(Photo Black) 775 ML.จ้านวน 2 กล่อง
(สภส. 2 กล่อง)
19.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส B6Y06A
(Light Gray) 775 ML. จ้านวน 2 กล่อง
(สภส. 2 กล่อง)
20.Printhead HP รหัส CE017A
Matte Black and Red Chromatic
จ้านวน 1 กล่อง (สภส. 1 กล่อง)
21.Printhead HP รหัส CE018A
Magenta and Yellow จ้านวน 1 กล่อง
(สภส. 1 กล่อง)
22.Printhead HP รหัส CE019A
Light Magenta and Light Cyan
จ้านวน 1 กล่อง (สภส. 1 กล่อง)

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
23.Printhead HP รหัส CE020A
Photo Black and Light Gray
จ้านวน 1 กล่อง (สภส. 1 กล่อง)
24.Maintenance Cartridge ส้าหรับ
เครื่องพิมพ์ HP รหัส CH644A จ้านวน 2 กล่อง
(สภส. 2 กล่อง)
25.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CZ107AA
(หมึกด้า) จ้านวน 10 กล่อง (สบส. 10 กล่อง)
26.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CZ108AA
(หมึกสี) จ้านวน 10 กล่อง (สบส. 10 กล่อง)
27.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 950XL
Black Ink Cartridge (CN045AA)
จ้านวน 5 กล่อง (สสก. 5 กล่อง)
28.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 951XL
Cyan Ink Cartridge (CN046AA)
จ้านวน 4 กล่อง (สสก. 4 กล่อง)
29.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 951XL
Magenta Ink Carrridge (CN047AA)
จ้านวน 2 กล่อง (สสก. 2 กล่อง)
30.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 951XL
Yellow Ink Cartridge (CN048AA)
จ้านวน 4 กล่อง (สสก. 4 กล่อง)
31.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-770ND (CLT K609S Black)
จ้านวน 2 กล่อง (สสก. 2 กล่อง)
32.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-770ND (CLT K609S Cyan)
จ้านวน 2 กล่อง (สสก. 2 กล่อง)
33.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-770ND (CLT K609S Magenta)
จ้านวน 2 กล่อง (สสก. 2 กล่อง)

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
34.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-770ND (CLT K609S Yellow)
จ้านวน 2 กล่อง (สสก. 2 กล่อง)
35.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-620ND (CLT K508L Black)
จ้านวน 1 กล่อง (สนว. 1 กล่อง)
36.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-620ND (CLT K508L Cyan)
จ้านวน 1 กล่อง (สนว. 1 กล่อง)
37.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-620ND (CLT K508L Magenta)
จ้านวน 1 กล่อง (สนว. 1 กล่อง)
38.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
CLP-620ND (CLT K508L Yellow)
จ้านวน 1 กล่อง (สนว. 1 กล่อง)
39.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
ML-4551ND (ML-D4550B) จ้านวน 17 กล่อง
(สพบ.1,กกจ.2,กนต.3,สสก.1,สสค.2,สนว.2,
สบส.6)
40.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
ML-4510ND (MLT-D307L) จ้านวน 1 กล่อง
(สพบ.1 กล่อง)
41.ชุดบ้ารุงรักษาส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
ML-4510ND (MLT-R307L) จ้านวน 3 กล่อง
(สภส. 3 กล่อง)
42.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Samsung
ML-2165 (MLT-D101S) จ้านวน 8 กล่อง
(กนต.3,สสก.3,สบจ.2)
43.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ XEROX รหัส
CT350268 จ้านวน 4 กล่อง (ศสร. 4 กล่อง)

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
44.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Brother
DCP-J140W LC-39BL(สีด้า) จ้านวน 12 กล่อง
(สสก.2,สบจ.10)
45.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Brother
DCP-J140W LC-39C (สีฟา้ ) จ้านวน 11 กล่อง
(สสก.1,สบจ.10)
46.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Brother
DCP-J140W LC-39Y (สีเหลือง)
จ้านวน 11 กล่อง (สสก.1,สบจ.10)
47.หมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์ Brother
DCP-J140W LC-39M (สีชมพู)
จ้านวน 11 กล่อง (สสก.1,สบจ.10)
48.ส้าหรับเครื่องพิมพ์ CANON PIXMA
IP4970 รหัส PGI-725BK จ้านวน 20 กล่อง
(สสค.20 กล่อง)
- สพบ. วงเงินงบประมาณ 18,695.04 บาท
- กกจ. วงเงินงบประมาณ 11,128.00 บาท
- กนต. วงเงินงบประมาณ 22,149.00 บาท
- สสก. วงเงินงบประมาณ 83,837.71 บาท
- สสค. วงเงินงบประมาณ 36,833.68 บาท
- สนว. วงเงินงบประมาณ 11,128.00 บาท
- สนว. วงเงินงบประมาณ 18,682.20 บาท
- สภส. วงเงินงบประมาณ 19,260.00 บาท
- สภส. วงเงินงบประมาณ 167,651.88 บาท
- สบส. วงเงินงบประมาณ 39,119.20 บาท
- สบจ. วงเงินงบประมาณ 15,696.90 บาท
- ศสร. วงเงินงบประมาณ 29,529.86 บาท

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
125,262.82 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

18 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 57 รายการ
ตกลงราคา
ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1) รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 125,262.82 บาท) (ว.299)
1.กระดาษกาว2 หน้า ชนิดบาง 1/2 นิ้ว
ยาวไม่น้อยกว่า 20 หลา (เยื่อเทป) ยี่ห้อ
Wintape จ้านวน 18 ม้วน
(สพบ.3,กกจ.10,ศสร.5)
2.กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว (ยาวไม่น้อยกว่า
25 หลา) ยี่ห้อ Scotch 888 จ้านวน 15 ม้วน
(ศทก. 15 ม้วน)
3.กระดาษการ์ดท้าปก A4 ชนิด 150 แกรม
(รีมละ 500 แผ่น) (ฟ้า 1,เขียว 1) จ้านวน 2 รีม
(ศทก. 2 รีม)
4.กาวแท่ง (ขนาดไม่ต่้ากว่า 21 กรัม)
ยี่ห้อตราช้าง 22g จ้านวน 61 แท่ง
(กกจ.20,กนต.6,ศทก.3,สนว.32)
5.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 108
(กล่องละ 12 ตัว) ยี่ห้อ Baipo จ้านวน 20 กล่อง

(ศทก.2,สบส.2,สบจ.10,ศสร.6)
6.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 109
(กล่องละ 12 ตัว) ยี่ห้อ Baipo จ้านวน 14 กล่อง
(ศทก.2,สบส.2,สบจ.10)
7.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 110(กล่องละ 12 ตัว)

ยี่ห้อ Baipo จ้านวน 38 กล่อง
(กกจ.10,ศทก.26,สบส.2)
8.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์112 (กล่องละ 12 ตัว)

ยี่ห้อ Baipo จ้านวน 127 กล่อง
(กกจ.10,ศทก.33,สบส.24,สบจ.60)
9.เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู (ขนาดกลาง:เจาะได้
ไม่ต่้ากว่า 20 แผ่น) ยี่ห้อ ตราช้าง DP-600
จ้านวน 8 อัน (สนว.5,สบส.3)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

125,262.82 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติและเสนอราคา
เป็นเงิน
โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามที่
125,262.82 บาท
สสช.ก้าหนด และเสนอราคา
อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
และราคากลางที่ก้าหนด
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
10.ที่เย็บกระดาษ ส้าหรับใช้กบั ลวดเย็บกระดาษ

เบอร์ 10 ยี่ห้อ Elfen เบอร์10 จ้านวน 14 อัน
(กกจ.12,สบส.2)
11.ที่เย็บกระดาษ ส้าหรับใช้กบั ลวดเย็บกระดาษ
เบอร์ 35 พร้อมที่ถอนลวดด้านข้าง ยี่ห้อ Robin

จ้านวน 2 อัน (ศสร.2)
12.ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ยี่ห้อ Panasonic
จ้านวน 24 ก้อน (ศสร.24)
13.ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ยี่ห้อ Panasonic
จ้านวน 24 ก้อน (ศสร.24)
14.เชือกกลุ่มขาว (30 เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า
70 กรัม ไม่รวมแกน) จ้านวน 27 กลุ่ม
(กกจ.10,ศทก.5,สนว.10,สบส.2)
15.ใบมีดคัตเตอร์ ขนาดใหญ่ (10ใบ/หลอด)
ยี่ห้อ Aroma จ้านวน 6 หลอด (ศสร.6)
16.ปลั๊กไฟ 3 ขา 6 จุด 3 สวิตซ์ สายไฟยาว
อย่างน้อย 5 M ยี่ห้อ CSC จ้านวน 20 อัน
(กนต.2,ศทก.5,สนว.3,สบส.1,สนว.3,ศสร.6)
17.ปากกาลูกลื่น (น้้าเงิน72 แดง 6) ยี่ห้อ
Quantum 007 แบบกด จ้านวน 78 ด้าม)
(ศทก.42,สนว.24,สบส.12)
18.ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม (น้้าเงิน27,แดง2)
ยี่ห้อ ตราม้า จ้านวน 29 ด้าม
(สพบ.3,กตป.5,กนต.4,สนว.12,สบจ.5)
19.น้้ายาลบค้าผิดชนิดหัวปากกา ขนาดไม่
น้อยกว่า 7 มล. ยี่ห้อ ตราช้าง 7 ml จ้านวน
19. ด้าม (กกจ.12,ศทก.56,สนว.36,สบส.8,
สบจ.78)
20.แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ชนิดด้ามไม้
หน้าแปรงท้าด้วยสักหลาดคุณภาพดี สีขาว
ยี่ห้อ ไก่#1 จ้านวน 1 อัน (กนต.1)

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
21.เทปโฟม กาว 2 หน้า ขนาด 24 มม.X1ม.
ยี่ห้อ Scotch จ้านวน 7 ม้วน (กกจ.2,ศสร.5)
22.เทปใส แกน 3 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว (ยาวประมาณ

72 หลา) ยี่ห้อ Lious จ้านวน 94 ม้วน
(สพบ.10,กกจ.30,ศทก.22,สนว.17,สบส.8,
23.แท่นประทับตรายาง เบอร์ 2 (ขนาดประมาณ

7.5x11.5 ซม) (น้้าเงิน 6,แดง3) ยี่ห้อ Lancer
NO.2 จ้านวน 9 อัน (กตป.5,ศทก.3,สบส.1)
24.ดินสอด้า HB (มอก.650-2529) ยี่ห้อ
Steadtler จ้านวน 3 โหล) (ศทก.3)
25.ดินสอด้า 2B (มอก.650-2529) ยี่ห้อ
Steadtler จ้านวน 2 โหล) (กนต.1,ศทก.1)
26.ตรายาง วัน เดือน ปี (ตัวเลขไทย) ยี่ห้อ Art
จ้านวน 5 อัน (กกจ.2,ศทก.3)
27.ตรายาง ส้าเนา ยี่ห้อ Thai tai จ้านวน 5 อัน

(กกจ.2,ศทก.1,สบส.2)
28.แฟ้มเสนอเซ็น ภายในเล่มบรรจุไม่ต่้ากว่า 17

แผ่น ไม่รวมปก ตรากวาง จ้านวน 20 แฟ้ม
(กกจ.10,กนต.5,สนว.2,สบส.1,สบจ.2)
29.แฟ้มสันกว้าง ขนาด A4 สันหนาประมาณ
3 นิ้ว ปกกระดาษแข็ง มุมปกย้้าขอบเหล็กทั้ง
สองด้าน ยี่ห้อ UD 690 A4 จ้านวน 183 แฟ้ม
(กนต.24,ศทก.83,สสก.24,สนว.6,สบส.46)
30.แฟ้มหนีบ ปก Fiber ขนาด A4 ยี่ห้อ UD
999 A4 จ้านวน 18 แฟ้ม (ศทก.18)
31.แฟ้ม 2 ห่วง ปกพกพลาสติกPP สีขนาด A4
สันหนาประมาณ 3 ซม. ส้นแฟ้มมีซองพลาสติก
ส้าหรับใส่ป้ายชื่อที่สามารถดึงเข้าออกได้สะดวก
ยี่ห้อ Flamingo 9012A4 จ้านวน 110 แฟ้ม
(กนต.12,ศทก.56,สนว.24,สบจ.18)

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
32. แฟ้มเจาะปกกระดาษ อย่างหนา ขนาดA4
ยี่ห้อใบโพธิ์ จ้านวน 100 แฟ้ม (กกจ.100)
33.หมึกเติมแท่นประทับตรา ขนาดบรรจุ
ประมาณ 28 cc (น้้าเงิน 3,แดง 4) ยี่ห้อ Toto
จ้านวน 7 ขวด (กตป.4,สบส.3)
34.แล็กซีน หุ้มปก ขนาด 1 นิ้ว (ความยาว
ประมาณ 25 หลา) (ด้า) ยี่ห้อ Tiptape
จ้านวน 2 ม้วน (กกจ.2)
35.แล็กซีน หุ้มปก ขนาด 2 นิ้ว (ความยาว
ประมาณ 25 หลา) (ด้า) ยี่ห้อ Tiptape
จ้านวน 26 ม้วน (กกจ.2,ศทก.2,สสก.20,ศสร.2)

36.แล็กซีน หุ้มปก ขนาด 3 นิ้ว (ความยาว
ประมาณ 25 หลา) (ด้า) ยี่ห้อ Tiptape
จ้านวน 2 ม้วน (กกจ.2)
37.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1210
(กล่องละ 1,000 ตัว) ISO 9001:2000 ยี่ห้อ
Max จ้านวน 2 กล่อง (ศสร.2)
38.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1215
(กล่องละ 1,000 ตัว) ISO 9001:2000 ยี่ห้อ
Max จ้านวน 2 กล่อง (ศสร.2)
39.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35
(กล่องละ 1,000 ตัว) ISO 9001:2000 ยี่ห้อช้าง

จ้านวน 78 กล่อง (กกจ.20,ศทก.10,สสก.48)
40.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10-1M
(กล่องละ 1,000 ตัว) ISO 9001:2000 ยี่ห้อ
Max จ้านวน 59 กล่อง (กกจ.20,สสก.10,
สบส.5,สบจ.24)
41.ยางลบดินสอ (Hi-polymer) ยี่ห้อ Quantum

จ้านวน 126 ก้อน (กกจ.20,กนต.6,ศทก.100)

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
42.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ
500 แผ่น) ยี่ห้อ Double A จ้านวน 650 รีม
(สพบ.50,กตป.40,กนต.60,สบส.150,
สบจ.300, ศสร.50)
43.กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม A4
(รีมละ 500 แผ่น) ยี่ห้อ Idea max
จ้านวน 100 รีม (สบจ.100)
44.กระดาษแบงค์ ไม่น้อยกว่า 55 แกรม A4
สีเหลือง (รีมละ 500 แผ่น) ยี่ห้อ SB จ้านวน
2 รีม (ศสร.2)
45.กระดาษแบงค์ ไม่น้อยกว่า 55 แกรม A4
สีชมพู (รีมละ 500 แผ่น) ยี่ห้อ SB จ้านวน
3 รีม (ศสร.3)
46.กระดาษแบงค์ ไม่น้อยกว่า 55 แกรม A4
เขียว (รีมละ 500 แผ่น) ยี่ห้อ SB จ้านวน
3 รีม (ศสร.3)
47.กระดาษแบงค์ ไม่น้อยกว่า 55 แกรม A4
ฟ้า(รีมละ 500 แผ่น) ยี่ห้อ SB จ้านวน
3 รีม (ศสร.3)
48.ซองครุฑสีขาว C5 (ขนาด 6.38"x9.01")
จ้านวน 50 ซอง (ศทก.50)
49.ซองครุฑสีขาว C6 (ขนาด 4.49"x6.38")
จ้านวน 130 ซอง (ศทก.130)
50.ซองครุฑสีขาว DL (ขนาด 4.33 "x8.66")
จ้านวน 1,250 ซอง (สพบ.500,ศทก.750)
51.ซองครุฑสีน้าตาลไม่ขยายข้าง C4 (KI)
จ้านวน 200 ซอง (ศทก.200)
52.ซองครุฑสีน้าตาลขขยายข้าง C4 (KI)
จ้านวน 1,250 ซอง (สพบ.1,100, ศทก.150)
53.สมุดทะเบียนรับ ขนาด A4 ปกกระดาษแข็ง

สีน้าเงิน สันปกท้าด้วยผ้าเนื้อกระดาษปอนด์

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
สีขาว 60 แกรม (1เล่มมี 100 แผ่นไม่รวมปก)
จ้านวน 30 เล่ม (ศทก.7,สสก.6,สนว.3,
สบจ.3,ศสร.11)
54.สมุดทะเบียนส่ง ขนาด A4 ปกกระดาษแข็ง
สีน้าเงิน สันปกท้าด้วยผ้าเนื้อกระดาษปอนด์
สีขาว 60 แกรม (1เล่มมี 100 แผ่นไม่รวมปก)
จ้านวน 20 เล่ม (ศทก.9,สนว.2,สบจ.2,ศสร.7)
55.สมุดปกแข็ง เบอร์ 2 เล็ก ปกกระดาษแข็ง
สีน้าเงิน สันปกท้าด้วยผ้าเนื้อกระดาษปอนด์
สีขาว 60 แกรม ตีเบอร์ จ้านวน 160 หน้า
จ้านวน 15 เล่ม (ศทก.2,ศสร.13)
56.กล่องกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชั้น ขนาด
15"X18"X10" (กว้างxยาวxสูง)
จ้านวน 10 กล่อง (ศทก.10)
57.กล่องกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชั้น ขนาด
12"X14"X10" (กว้างxยาวxสูง)
จ้านวน 240 กล่อง (กตป.240)
- สพบ. วงเงินงบประมาณ 8,288.59 บาท
- กกจ. วงเงินงบประมาณ 5,059.76 บาท
- กตป. วงเงินงบประมาณ 10,869.87 บาท
- กนต. วงเงินงบประมาณ 8,583.00 บาท
- ศทก. วงเงินงบประมาณ 8,690.40 บาท
- ศทก. วงเงินงบประมาณ 5,031.91 บาท
- สสก. วงเงินงบประมาณ 2,949.94 บาท
- สนว. วงเงินงบประมาณ 2,392.07 บาท
- สนว. วงเงินงบประมาณ 2,440.82 บาท
- สบส. วงเงินงบประมาณ 18,511.94 บาท
- สบจ. วงเงินงบประมาณ 42,158.92 บาท
- ศสร. วงเงินงบประมาณ 10,285.60 บาท

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

18

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

19 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส้ารวจธุรกิจ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
พ.ศ.2559 (สธ.59) จ้านวน 50,000 แบบ

20 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer
จ้านวน 1 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
PrinterLaser ยี่ห้อ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-04-12061000-10021-09420034/54 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Assembly จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดท้าความร้อน
- Change Drive Gear
จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดเฟืองขับ

21 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer
จ้านวน 1 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
PrinterLaser ยี่ห้อ SAMSUNG
รุ่น ML-4150ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-09-12061000-13625-09420018/56 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Drum จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดสร้างภาพ

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
130,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ตกลงราคา
(ราคากลาง 103,953 บาท)
(ว299)

4,472.60 บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด

(ราคากลาง 12,305 บาท)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด
เป็นเงิน
97,370 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด

4,472.60 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
4,472.60 บาท

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด

12,305 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
12,305 บาท

(ราคากลาง 4,472.60 บาท)

12,305 บาท

97,370 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

22 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง
น้้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
ตรวจเช็คเติมน้้ามันเกียร์และเฟืองท้าย
เปลี่ยนเช็คาะบบเบรคทั้ง 4 ล้อ
รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ฮจ-2201
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-00-120602005732-0702-0001/50

23 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์แผนที่สี
ยี่ห้อ KIP รุ่น Color80 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-04-12060100-11998-09250002/54 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- เฟือง 30-32 ฟัน ส้าหรับขับลูกกลิ้ง
จ่ายผงหมึก จ้านวน 4 อัน
- ผ้าเวป ส้าหรับท้าความสะอาดลูกความร้อน
จ้านวน 1 ม้วน
24 จัดซื้อธงธรรมจักรขนาด 60X90 ซม.
พร้อมเสาและขาตั้ง จ้านวน 6 ชุด
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาพุทธศักราช 2559
เพื่อประดับส้านักงาน จ้านวน 3 จุดๆละ 2 ชุด
- บริเวณประตูทางเข้าชั้น 2 ทิศเหนือ
ส้านักบริหารกลาง
- บริเวณประตูทางเข้าชั้น 2 ทิศใต้
ส้านักพัฒนาบุคลากร
- บริเวณประตูทางเข้าชั้น 2 ทิศเหนือ
กลุ่มประชาสัมพันธ์

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
36,092.17 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ้ากัด

36,092.17 บาท

(ราคากลาง 36,092.17 บาท)

32,314 บาท

ตกลงราคา บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จ้ากัด (มหาชน)

(ราคากลาง 32,314 บาท)

4,560 บาท
(ราคากลาง 4,560 บาท)

ตกลงราคา

นายบพิธ ดิษฐ์อ้าไพ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ้ากัด
เป็นเงิน
36,092.17 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

32,314 บาท บริษัท เอ็น.เอส.เอฟ กรุ๊ฟ จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
32,314 บาท

4,560 บาท

นายบพิธ ดิษฐ์อ้าไพ
เป็นเงิน
4,560 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

25 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer
จ้านวน 1 เครื่อง ดังนี้
1.เปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser
Samsung ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12061000-9036-0942-0006/52
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Formatter Board
เปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์บอร์ด จ้านวน 1 ชุด
- Change Change Drive Gear
เปลี่ยนชุดเฟืองขับ จ้านวน 1 ชุด
26 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด้าเนินงานประจ้าเดือน
มีนาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2559
จ้านวน 29 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจ

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
4,579.60 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด

(ราคากลาง 4,579.60 บาท)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

4,579.60 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
4,579.60 บาท

วิธีพเิ ศษ
348,000 บาท
(ราคากลาง 84,000 บาท)

ในเดือน มีนาคม 2559 จ้านวน 7 คน

รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/25 ลว. 5 ก.พ. 59

84,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/25 ลว. 5 ก.พ. 59
จ้านวน 7 คน เป็นเงิน
84,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความช้านาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

144,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/28 ลว. 10 ก.พ.59
จ้านวน 12 คน เป็นเงิน
144,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความช้านาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

120,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/026 ลว. 5 ก.พ. 59
จ้านวน 10 คน เป็นเงิน
120,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความช้านาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

จ้านวน 7 คน

2.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจ

(ราคากลาง 144,000 บาท)

ในเดือน มีนาคม 2559 จ้านวน 12 คน

รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/28 ลว. 10 ก.พ.59
จ้านวน 12 คน

3.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจ

ในเดือน มีนาคม 2559 จ้านวน 10 คน

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง 120,000 บาท)

รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/026 ลว. 5 ก.พ. 59
จ้านวน 10 คน
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

27 จ้างพิมพ์รายงานการส้ารวจอนามัยและ
สวัสดิการ พ.ศ.2558 จ้านวน 300 เล่ม

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
70,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด

(ราคากลาง 32,581.50 บาท)

28 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser
3,712.90 บาท
ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด
ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
(ราคากลาง 3,712.90 บาท)
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-1206100010047-0942-0060/54
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change ELA Unit-Exit SOL จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทางเดินกระดาษ
- Change Gear Set จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดเฟืองหลัก

29 จ้างตรวจเช็คเบรค 4 ล้อเวลารถวิง่ 100กม./ชม.
ขึ้นไปแล้วเบรคล้อหน้าขึ้น เปลี่ยนถ่ายน้้ามัน
เครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้้ามันเครื่อง เปลี่ยน
ไส้กรองอากาศ และตรวจเช็คคลัทช์แข็ง
รถยนต์ ชย-2713 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 110500-12060200-5733-0702-0002/50

30 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงาน
การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2558)
จ้านวน 450 เล่ม

32,581.50 บาท

11,625.55 บาท

24,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด
เป็นเงิน
32,581.50 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

3,712.90 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
3,712.90 บาท

ตกลงราคา

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ้ากัด

11,625.55 บาท

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ้ากัด
เป็นเงิน
11,625.55 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

ตกลงราคา

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด

18,778.50 บาท

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด
เป็นเงิน
18,778.50 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง

(ราคากลาง 11,625.55 บาท)

(ราคากลาง 18,778.5 บาท)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

31 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสแกนเนอร์
จ้านวน 1 เครื่อง ดังนี้

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
6,216.70 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด

(ราคากลาง 6,216.70 บาท)

1.เปลี่ยนอะไหล่เครือ่ งสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu
รุน่ Fi-4220C2 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

6,216.70 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
6,216.70 บาท

12061000-0532-0946-0007/48
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Feed Roller จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนลูกยางฟีดกระดาษ
- Change Exit Roller จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนลูกยางทางเดินกระดาษ
- Change Pad Assy
จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดจับกระดาษ
- Change Pick Roller จ้านวน 1 ชุด
เปลี่ยนลูกยางโหลดกระดาษ
32 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน กล่องกระดาษลูกฟูก
15,000 บาท
ตกลงราคา
ส้าหรับปฏิบัติงานโครงการส้ามะโนอุตสาหกรรม (ราคากลาง 14,712.50 บาท)
พ.ศ.2560 ส้าหรับใช้ในการบรรจุแบบสอบถาม
เพื่อจัดส่งให้ส้านักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด
- กล่องกระดาษลูกฟูก สีน้าตาล หนา 5 ชั้น
ขนาด 15"x18"x10" (กว้างxยาวxสูง)
จ้านวน 500 กล่อง
33 จ้างพิมพ์แผ่นพับ จ้านวน 2 รายการ ดังนี้
1.พิมพ์แผ่นพับโครงการส้ารวจการประกอบ
กิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2559
จ้านวน 8,000 แผ่น
2.พิมพ์แผ่นพับโครงการส้ารวจธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2559
จ้านวน 50,000 แผ่น

60,000 บาท
(ราคากลาง 46,920 บาท)

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล๊อก

14,712.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซื้อ
14,712.50 บาท

46,920 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
46,920 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

34 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม (แบบนับจด สอ.1)
โครงการส้ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเขตเทศบาล เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
พ.ศ. 2559 จ้านวน 350,000 แผ่น

35 จ้างพิมพ์ซองบรรจุแบบสอบถาม โครงการ
ส้ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
จ้านวน 120,000 ซอง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
360,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ตกลงราคา
(ราคากลาง 354,667 บาท) (ว.299)

420,000 บาท
(ราคากลาง 285,690 บาท)

ตกลงราคา
(ว.299)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด

332,500 บาท

บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด
เป็นเงิน
332,500 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคา
โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามที่
สสช.ก้าหนด และเสนอราคา
อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
และราคากลางที่ก้าหนด

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จ้ากัด

218,280 บาท

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จ้ากัด
เป็นเงิน
218,280 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคา
โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามที่
สสช.ก้าหนด และเสนอราคา
อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
และราคากลางที่ก้าหนด

