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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559

1

จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่สาคัญ การทางานของ
สตรีประเทศไทย พ.ศ. 2558 จานวน 500 เล่ม

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)
35,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 27,500 บาท)

2

จ้างพิมพ์แผ่นพับ โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
(ภาษาอังกฤษ) จานวน 20,000 แผ่น

3

4

ลาดับที่

5

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก

27,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
27,500 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

15,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 13,910 บาท)

บริษัท ธนาเพรส จากัด

13,910 บาท

บริษัท ธนาเพรส จากัด
เป็นเงิน
13,910 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji
Xerox รุ่น Docucenter-IV4070 จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocucenterIV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-146260906-0003/57 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- ดรัม ลูกกลิ้งสร้างภาพ จานวน 1 ลูก
(เป็นเงิน 17,120.00 บาท)
2.เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocucenterIV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-146270906-0004/57 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- ดรัม ลูกกลิ้งสร้างภาพ จานวน 1 ลูก
(เป็นเงิน 17,120.00 บาท)

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

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

34,240 บาท

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

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสานักงานสาหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji
Xerox รุ่น IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0512060100-14624-0906-0001/57,1105-0512060100-14625-0906-0002/57
จานวน 1 รายการ ดังนี้
1.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น IV4070 (รหัสสินค้า
CT201820) จานวน 3 กล่อง
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer

12,840 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 12,840 บาท)

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

12,840 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
12,840 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

18,596.60 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด 18,596.60 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

2

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

6

7

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer Laser Samsung
รุ่น CLP-620ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100010147-0943-0010/54 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร้อน (เป็นเงิน 5,178.80 บาท)
- Change Transfer Belt Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดผสมสี (เป็นเงิน 6,708.90 บาท)
2.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer Laser Samsung
รุ่น CLP-620ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-1206100010148-0943-0011/54 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Transfer Belt Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดผสมสี (เป็นเงิน 6,708.90 บาท)
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน 6 ชั้น
มีกุญแจล็อคสาหรับเก็บแผ่น CD ขนาด กว้าง 36 นิ้ว
สูง 78 นิ้ว ลึก 14 นิ้ว ด้านบนและด้านข้างใช้ไม้อัดสัก
ด้านหน้าเป็นกระจก จานวน 1 ตู้
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์1105-03-1206100010044-0942-0057/54 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร้อน (เป็นเงิน 3,959.00 บาท)
- Change Drive Gear จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดเฟืองขับ (เป็นเงิน 513.60 บาท)
2.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์1105-01-12061000-

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)
(ราคากลาง 18,596.60 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

11,770 บาท ตกลงราคา
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
(ราคากลาง 11,770 บาท)
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

8,431.60 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 8,431.60 บาท)

11,770 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เป็นเงิน
18,596.60 บาท

ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เป็นเงิน
11,770 บาท
8,431.60 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
เป็นเงิน
8,431.60 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

10007-0942-0020/54 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร้อน (เป็นเงิน 3,959.00 บาท)
8

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง
ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser Samsung
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์1105-08-1206100013526-0942-0019/56 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Drum Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดดรัม (12,091.00 บาท)
- Change Pick-up Roller Set Tray2 จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดลูกยางถาด 2 (เป็นเงิน 1,070.00 บาท)
2.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser Samsung
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์1105-03-1206100013516-0942-0009/56 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Drum Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดดรัม (เป็นเงิน 12,091.00 บาท)

25,252 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 25,252 บาท)

25,252 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
25,252 บาท

9

จ้างซ่อม Notebook จานวน 1 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ Notebook ยี่ห้อ ACER รุ่น Aspire
5670 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-36090954-0012/50 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Adapter จานวน 1 ชุด

963 บาท
ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 963บาท)

963 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
963 บาท

10 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2559 ในเขตซูปเปอร์คลัสเตอร์
9 จังหวัด จานวน 4 รายการ รายละอียดดังนี้

70,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 41,900 บาท)

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก

41,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
41,900 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

4

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

- ขนาดรูปเล่ม A4
- พิมพ์ 1 สี จานวน 16 หน้า (พิมพ์หน้า-หลัง) ด้วย
กระดาษขาว 80 แกรม
- เย็บลวดมุงหลังคา 2 จุด และบรรจุห่อละ 200 เล่ม
1.พิมพ์แบบสอบถามคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
(สีน้าเงิน) จานวน 5,500 เล่ม (เป็นเงิน 15,895.00 บาท)
2.พิมพ์แบบสอบถามคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม (สีน้าตาล) จานวน 4,500 เล่ม
(เป็นเงิน 12,915.00 บาท)
3.พิมพ์แบบสอบถามคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สีเขียว) จานวน 2,000 เล่ม
(เป็นเงิน 7,480.00 บาท)
4.พิมพ์แบบสอบถามคลัสเตอร์ดิจิทัล (สีม่วง) จานวน
1,000 เล่ม (เป็นเงิน 5,610.00 บาท)
11 จ้างจัดทาตรายาง จานวน 86 รายการ
- กลุ่มช่วยอานวยการ (2,910.40 บาท)
- กลุ่มการคลัง (4,280.00 บาท)
- สพบ. (1,733.40 บาท)
- กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (2,086.50 บาท)
- ศทก. (727.60 บาท)
- สนว. (781.10 บาท)
- สบจ. (888.10 บาท)
- สภส. (7,704.00 บาท)
12 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
(ขาว-ดา) จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ว
50 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ ฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre-

21,111.10 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 21,111.10 บาท)

297,000 บาท
(ราคากลาง 277,000 บาท)

ตกลงราคา
ว.145

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์

21,111.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์
เป็นเงิน
21,111.10 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

277,000 บาท

บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
277,000 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

5

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จากัด
เป็นเงิน
19,902 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

V5070 พร้อมเครื่องป้อนต้นฉบับ จานวน 1 เครื่อง
เพื่อทดแทนของเดิม หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060100-9292-0906-0005/03 (กพด.)
(เป็นเงิน 177,000.00 บาท)
2.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ว 30
แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ ฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre-V3065
พร้อมเครื่องป้อนต้นฉบับ จานวน 1 เครื่อง
เพื่อทดแทนของเดิม หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์
1105-04-1260100-3353-0906-0001/49 (สนว.)
(เป็นเงิน 100,000.00 บาท)
13 ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ภายใน 3 ชั้น
รุ่น DG-323 ยี่ห้อไทพัท (สีเทาสลับ) จานวน 3 ตู้
-ทาด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นสี
- เป็นตู้มีบานประตูกระจกใสกรอบเหล็ก เลื่อนไปมาได้
บนรางอลูมิเนียม ขนาดโดยประมาณ 880x406x875 มม.
- บานประตูมือจับและกุญแจล็อค
-ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้น มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้
(เป็นเงิน 9,630.00 บาท)
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ภายใน 3 ชั้น
รุ่น DG-313S 1 ยี่ห้อไทพัท (สีเทาสลับ) จานวน 3 ตู้
-ทาด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นสี
- เป็นตู้มีบานประตูเหล็กทึบ เลื่อนไปมาได้
ขนาดโดยประมาณ 880x406x875 มม.
- บานประตูมือจับและกุญแจล็อค
-ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้น มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้
- ขารองเป็นเหล็กพ่นสี

19,902 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 19,902 บาท)

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จากัด

19,902 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(เป็นเงิน 10,272.00 บาท)
14 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานประจาเดือน
สิงหาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2559
จานวน 29 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน สิงหาคม 2559 จานวน 7 คน

372,960 บาท

วิธีพิเศษ

(ราคากลาง 95,760 บาท)

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/98 ลว. 6 ก.ค. 59
จานวน 7 คน

95,760 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/98 ลว. 6 ก.ค. 59
จานวน 7 คน เป็นเงิน
95,760 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน สิงหาคม 2559 จานวน 12 คน

(ราคากลาง 151,200 บาท)

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/129 ลว. 8 ก.ค. 59
จานวน 12 คน

151,200 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/129 ลว. 8 ก.ค. 59
จานวน 12 คน เป็นเงิน
151,200 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน สิงหาคม 2559 จานวน 10 คน

(ราคากลาง 126,000 บาท)

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/107 ลว. 4 ก.ค.59
จานวน 10 คน

126,000 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/107 ลว. 4 ก.ค.59
จานวน 10 คน เป็นเงิน
126,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

15 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่สาคัญ ประชากรแฝง
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 จานวน 500 เล่ม

38,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด
(ราคากลาง 37,450 บาท)

16 จ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊ครถยนต์ รถยนต์ทะเบียน ฮจ-2201
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-5732-0702-

12,037.50 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 12,037.50 บาท)

บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด

37,450 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
37,450 บาท
12,037.50 บาท

บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด
เป็นเงิน

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

0001/50

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

12,037.50 บาท

17 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ Notebook ยี่ห้อ ACER รุ่น Travel
Mate 8472G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-1206100010118-0954-0020/54 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Battery จานวน 1 ชิ้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่ (เป็นเงิน 1,872.50 บาท)
- Change HDD 500 GB SATA จานวน 1 ชิ้น
เปลี่ยนฮาร์ดดิส (เป็นเงิน 2,996.00 บาท)

4,868.50 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
(ราคากลาง 4,868.50 บาท)

18 จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์กระจกหน้าขวา สวิทช์ไฟถอย
หลอดไฟเบรกเซ็นเตอร์ หลอดไฟถอย สาหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ศจ-6008 หมายเลขครุภัณฑ์ 110500-12060200-0176-0702-0001/48

11,473.61 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด 11,473.61 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(ราคากลาง 11,473.61 บาท)
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
11,473.61 บาท

19 จัดซื้อวัสดุสวิตซ์ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
(THERMOSTAT) "Honeywell" Digital Room
Thermostat ON/off Control Model : T6818DP08
Power Supply : 220 Vac
Control Mode : NO-OFF Output
Operation Temperature : -18°C ~ 49°C
จานวน 40 ตัว
20 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon
รุ่น IR 1022 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-120601007129-0906-0016/51 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- แม่พิมพ์ภาพ (DRUM UNIT) จานวน 1 ชุด
(เป็นเงิน 6,206.00 บาท)
- ชุดคลุกผงหมึก (DEVELOPING UNIT) จานวน 1 ชุด
(เป็นเงิน 8,095.62 บาท)

60,000 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 40,660 บาท)

บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จากัด

4,868.50 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
4,868.50 บาท

40,660 บาท

บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จากัด
เป็นเงิน
40,660 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

14,301.62 บาท ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด 14,301.62 บาท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(ราคากลาง 14,301.62 บาท)
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
14,301.62 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

21 ซื้อยางรถยนต์สาหรับการใช้งานกับรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-12939-0702-0017/55 ดังนี้
- ยางยี่ห้อ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611
วันที่ผลิต 1716 (สัปดาห์ที่ 17 ปี 2016) จานวน 4 เส้น
22 จัดซื้อวัสดุสาหรับปฏิบัติงานโครงการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ รายละเอียดดังนี้
1.จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ
1.1.เชือกกลุ่มขาว (30 เส้น) ยี่ห้อ เคทีวี จานวน 200 กลุ่ม
1.2.น้ายาลบคาผิดชนิดหัวปากกา ขนาด 7 มล. ยี่ห้อ
เพนเทล รุ่น ZL62W จานวน 48 ด้าม
1.3.สมุดทะเบียนรับ ขนาด เอ 4 ปกกระดาษแข็งสีน้าเงิน
สันปกทาด้วยผ้า เนื้อกระดาษปอนด์สีขาว 60 แกรม
(1 เล่มมี 100 แผ่น ไม่รวมปก) จานวน 20 เล่ม
1.4.สมุดทะเบียนส่ง ขนาด เอ 4 ปกกระดาษแข็งสีน้าเงิน
สันปกทาด้วยผ้า เนื้อกระดาษปอนด์สีขาว 60 แกรม
(1 เล่มมี 100 แผ่น ไม่รวมปก) จานวน 20 เล่ม
1.5.แผ่น CD-R ความจุ 700 MB/80min พร้อมกล่อง
ยี่ห้อโซนี่ จานวน 600 แผ่น
1.6.กาวแท่ง ขนาด 21 กรัม ยี่ห้อยูฮู จานวน 96 แท่ง
1.7.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 108 ยี่ห้อออฟฟิศเวย์
(กล่องละ 12 ตัว) จานวน 150 กล่อง
1.8.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 ยี่ห้อออฟฟิศเวย์
(กล่องละ 12 ตัว) จานวน 300 กล่อง
1.9.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 110 ยี่ห้อออฟฟิศเวย์
(กล่องละ 12 ตัว) จานวน 150 กล่อง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)
13,600 บาท ตกลงราคา
(ราคากลาง 13,600 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท วิจิตร บริการ จากัด

13,600 บาท

บริษัท วิจิตร บริการ จากัด
เป็นเงิน
13,600 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด

30,217.87 บาท

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด
เป็นเงิน
30,217.87 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

76,488.75 บาท
(ราคากลาง 30,217.87 บาท)ตกลงราคา
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
2.ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ
2.1.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีดา
(รหัสสินค้า CT201370) จานวน 1 กล่อง
2.2.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีฟ้า
(รหัสสินค้า CT201371) จานวน 1 กล่อง
2.3.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีชมพู
(รหัสสินค้า CT201372) จานวน 1 กล่อง
2.4.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox สีเหลือง
(รหัสสินค้า CT201373) จานวน 1 กล่อง
โดยใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์
1105-07-12060100-16828-0906-0001/58
3.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
3.1.หมึกเครื่องพิมพ์ HP รหัส 51645A จานวน 2 กล่อง
3.2.หมึกเครื่องพิมพ์ HP รหัส C6578D จานวน 2 กล่อง
โดยใช้กับเครื่องพิมพ์ HP หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-09440001/44

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)
(ราคากลาง 40,553 บาท) ตกลงราคา

(ราคากลาง 5,029 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ฟูจิซีร็กอซ์ (ประเทศไทย) จากัด

ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
40,553 บาท

บริษัท ฟูจิซีร็กอซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
40,553 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

5,029 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
5,029 บาท

