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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
1 จ้างพมิพซ์องขยายข้างสีน้้าตาลบรรจุแบบ 10,400 บาท ตกลงราคา บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ้ากัด 10,084.75 บาท บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

สอบถามโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและ ราคากลาง 10,084.75 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2559 10,084.75 บาท
จ้านวน 1,300 ซอง

2 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 34,240 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 34,240 บาท บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ ราคากลาง 34,240 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
1.เคร่ืองถ่ายเอกสารยี่ห้อ FUJI XEROX 34,240 บาท
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12060100-
14624-0906-0001/57 (สพก.)
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - ดรัมลูกกล้ิงสร้างภาพ จ้านวน 1 ลูก
2.เคร่ืองถ่ายเอกสารยี่ห้อ FUJI XEROX
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-
14628-0906-0005/57 (สบส.)
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - ดรัมลูกกล้ิงสร้างภาพ จ้านวน 1 ลูก

3 จ้างเปิดจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 3,531 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 3,531 บาท บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ้านวน 13 จุด,ย้ายโทรศัพท์และจุดเช่ือมต่อ ราคากลาง 3,531 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
อินเตอร์เน็ต จ้านวน 1 จุด ท่ีเลขหมาย 3,531 บาท
02-143-1297 และปิดจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต จ้านวน 1 จุด 
ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป (ศสร.)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4 จ้างซ่อมเปล่ียนไฟท้ายด้านขวา (แตก) 9,838.65 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี 9,838.65 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ซ่อมแก้มด้านขวา-ค้ิวขอบกระจกด้านขวา ราคากลาง 9,838.65 บาท ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด (ส้านักงานใหญ)่ ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด (ส้านักงานใหญ)่ ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
ส้าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 เป็นเงิน 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-  9,838.65 บาท
14613-0702-0001/57

5 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 5,949.20 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด 5,949.20 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 Notebook และเคร่ือง Printer  ราคากลาง 5,949.20 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 5,949.20 บาท
1.ซ่อมอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook
ยี่ห้อ ACER ASPIRE ONE D255 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-
10138-0954-0040/54 
รายการอะไหล่ท่ีซ่อม ดังนี้
 - Repair Mainboard (ซ่อมเมนบอร์ด)
จ้านวน 1 ชุด
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser
SAMSUNG ML-4510ND หมายเลขครุภณัฑ์
1105-03-12061000-13516-0942-
0009/56 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Pick-up Roller Set Tray1
(เปล่ียนชุดลูกยางโหลดกระดาษ ถาด 1)
จ้านวน 1 ชุด
 - Change Pick-up Roller Set Tray 2
(เปล่ียนชุดลูกยางโหลดกระดาษ ถาด 2)
จ้านวน 1 ชุด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

6 เช่าใช้รถโดยสารปรับอากาศ 2 ช้ัน 36,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทรงพรตทัวร์ 33,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทรงพรตทัวร์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
ขนาด 50 ท่ีนั่ง  จ้านวน 2 คัน ราคากลาง 33,000 บาท เป็นเงิน สสช.ก้าหนด และเสนอราคา
รายละเอียดดังนี้ 33,000 บาท อยู่ในภายในวงเงินงบประมาณ
 - เช่าใช้รถโดยสารปรับอากาศ 2 ช้ัน
ขนาด 50 ท่ีนั่ง พร้อมพนักงานขับรถและ
พนักงานประจ้ารถ
เดินทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - จ.นครปฐม -
กรุงเทพฯ วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2558
 - วันท่ี 23 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น.
ออกเดินทางจากส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ถึง
โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จ.นครปฐม
เวลา 09.00 น.
 - วันท่ี 24 ธันวาคม 2558 เดินทางกลับ
เวลา 15.00 น. จากโรงแรมไมด้า ทราวดี
แกรนด์ จ.นครปฐม ถึงส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เวลา
18.00 น.
 - พร้อมอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกและ
ระบบความปลอดภยั
 - รวมน้้ามันเช้ือเพลิง/รวมค่าผ่านทางพเิศษ/
รวมน้้าด่ืมบนรถไป-กลับ 2 ลัง/คัน

7 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสาร 25,000 บาท ตกลงราคา บริษัท พสัดุภณัฑ์ไทย จ้ากัด 18,138 บาท บริษัท พสัดุภณัฑ์ไทย จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
โครงการประมวลข้อมูลพื้นท่ีการก่อสร้าง ราคากลาง 18,138 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
พ.ศ.2559 ให้ส้านักงานสถิติจังหวัด 18,138 บาท
จ้านวน 76 จังหวัด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ (แอร์ไม่เย็น) 12,428.05 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ้ากัด 12,428.05 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท-6723 ราคากลาง 12,428.05 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200- 12,428.05 บาท
9493-0702-0004/53

9 จ้างเปิดจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 856 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 856 บาท บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ้านวน 4 จุด รายละเอียดดังนี้ ราคากลาง 856 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
 - กลุ่มประสานและควบคุมคุณภาพข้อมูล 856 บาท
จ้านวน 2  จุด
 - ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 2 จ้านวน 1 จุด
 - ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 3 จ้านวน 1 จุด

10 จ้างจัดส่งแบบสอบถาม โครงการส้ารวจ 60,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ้ากัด 38,600 บาท บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ราคากลาง 38,600 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
พ.ศ.2559 ให้สถิติจังหวัด จ้านวน 76 จังหวัด 38,600 บาท
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

11 จ้างซ่อมเคร่ือง Tablet PC 4,170 บาท ตกลงราคา บริษัท โฟร์ ซิสเต็มส์ จ้ากัด 4,170 บาท บริษัท โฟร์ ซิสเต็มส์ จ้ากัด มีคุณสมบัติเป็นผู้ผลิต และ

จ้านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ ราคากลาง 4,170 บาท เป็นเงิน เสนอราคาเหมาะสมที่จะ

1.ซ่อมเคร่ือง Tablet PC ยี่ห้อ Sonore  4,170 บาท ด้าเนินการจดัจา้ง

รุ่น TAB 710Q-3G หมายเลขครุภณัฑ์ (เป็นผู้ขายเคร่ือง Tablet ให้

1105-03-12061000-14995-0970- กบัส้านักงานฯ)

0053/57 (S/N 1311710201584)
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - เปล่ียนทัสกรีน จ้านวน  1  เคร่ือง
2.ซ่อมเคร่ือง Tablet PC ยี่ห้อ Sonore
รุ่น TAB 710Q-3G หมายเลขครุภณัฑ์
1105-02-12061000-13763-0970-
0113/56 (S/N 1306710100072)
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - เปล่ียนทัสกรีน จ้านวน  1  เคร่ือง
3.ซ่อมเคร่ือง Tablet PC ยี่ห้อ Sonore
รุ่น TAB 710Q-3G หมายเลขครุภณัฑ์
1105-02-12061000-15109-0970-
0167/57 (S/N 1311710201365)
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - เปล่ียนทัสกรีน จ้านวน  1  เคร่ือง

12 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 8,667 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด 8,667 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ้านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ ราคากลาง 8,667 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
1.ซ่อมอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ HP 8,667 บาท
รุ่น Coler Laserjet 3550n 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-
3456-0943-0008/49 
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Tranfer Belt
เปล่ียนชุดผสมสี จ้านวน  1  ชุด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด้าเนินงานประจา้เดือน  360,000 บาท วิธีพเิศษ
มกราคม 2559 ต้ังแต่วันท่ี 1-31 ม.ค.59
จ้านวน 29 คน รายละเอียดดังนี้ รายช่ือตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ 96,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส้ารวจ ราคากลาง 96,000 บาท ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช้านาญ
ในเดือน มกราคม 2559 จ้านวน  7  คน สถิติ ท่ี 02.6/204 ลว. 8 ธ.ค. 58 สถิติ ที่ 02.6/204 ลว. 8 ธ.ค. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จา้นวน 7 คน จา้นวน 7 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง
96,000 บาท

2.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส้ารวจ  ราคากลาง 144,000 บาท รายช่ือตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ 144,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มกราคม 2559 จ้านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช้านาญ

สถิติ ท่ี 02.7/294 ลว. 4 ธ.ค.58 สถิติ ที่ 02.7/294 ลว. 4 ธ.ค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จา้นวน 12 คน จา้นวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

144,000 บาท

3.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส้ารวจ  ราคากลาง 120,000 บาท รายช่ือตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ 120,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มกราคม 2559 จ้านวน  10  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช้านาญ

สถิติ ท่ี 02.3/245 ลว. 8 ธ.ค. 58 สถิติ ที่ 02.3/245 ลว. 8 ธ.ค. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จา้นวน 10 คน จา้นวน 10 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

120,000 บาท

14 จ้างพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส้าคัญ 35,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคช่ัน จ้ากัด 34,240 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
การส้ารวจอนามัย สวัสดิการ และกิจกรรม ราคากลาง 34,240 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
ทางกายของประชากร พ.ศ.2558 34,240 บาท
จ้านวน 1,000 เล่ม

15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 12,626 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 12,626 บาท บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DC6000CP ราคากลาง 12,626 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100- 12,626 บาท
9555-0906-0007/53 
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - ฟวิเชอร์ ชุดท้าความร้อนและเป็น
ตัวท้าภาพ   จ้านวน  1  ชุด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

16 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร์ 39,500 บาท ตกลงราคา
รายละเอียดดังนี้
1.จัดซ้ือวัสดุส้านักงานจ้านวน 2 รายการ ราคากลาง 12,005.40 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 12,005.40 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ
1.1.กระดาษถ่ายเอกสาร a4-80 แกรม 12,005.40 บาท
Idea green จ้านวน 50 รีม
1.2.เคร่ืองคิดเลข Casio js140tvs 14 หลัก
จ้านวน 6 เคร่ือง

2.จัดซ้ือแท่งเก็บข้อมูล ยี่ห้อ Kingston ราคากลาง 14,552 บาท บริษัท อาร์.ที.เอส.(ประเทศไทย) จ้ากัด 14,552 บาท บริษัท อาร์.ที.เอส.(ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น DT101G2 ความจุ 64GB  เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ
รับประกัน 5 ปี จ้านวน 17 อัน 14,552 บาท

3.จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ ราคากลาง 12,016.10 บาท บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ้ากัด 12,016.10 บาท บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ
3.1.หมึกส้าหรับเคร่ือง Brother DCP-J140W 12,016.10 บาท
LC-39 (สีด้า) จ้านวน 10 กล่อง
3.2.หมึกส้าหรับเคร่ือง Brother DCP-J140W
LC-39 (ส๊ฟา้) จ้านวน 10 กล่อง
3.3.หมึกส้าหรับเคร่ือง Brother DCP-J140W
LC-39 (ส๊เหลือง) จ้านวน 10 กล่อง
3.4.หมึกส้าหรับเคร่ือง Brother DCP-J140W
LC-39 (ส๊ชมพ)ู จ้านวน 10 กล่อง
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

17 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร์ 129,000 บาท ตกลงราคา
รายละเอียดดังนี้ (ว.299)
1.ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 4 รายการ ดังนี้ ราคากลาง 34,183.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 34,183.50 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.1.สันรูดขนาด 5 มม. แพค 12 อัน เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ
ยี่ห้อ ORCA (สีขาว 10, ด้า 10) 34,183.50 บาท
จ้านวน 20 แพค
1.2.ปากกาลูกล่ืน สีด้า ยี่ห้อ quantum007
จ้านวน 500 ด้าม
1.3.กระดาษการ์ดท้าปก k color ขนาด a4
หนา 120 แกรม ห่อละ 100 แผ่น ยี่ห้อ KTV
(ส้ม 24-3,ฟา้11-40,เขียว19-40,ชมพ ู17-57)
จ้านวน 180 ห่อ
1.4.แล็คซีนหุ้มปกขนาด 3 นิ้ว ความยาว
ประมาณ 25 หลา สีด้า ยี่ห้อ TIPTAPE
จ้านวน 100 ม้วน

2.ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน 4 รายการ ราคากลาง 40,553 บาท บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 40,553 บาท บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ
2.1.ผงหมึก สีด้า (รหัสสินค้า CT201370) 40,553 บาท
จ้านวน 1 กล่อง
2.2.ผงหมึก สีฟา้ (รหัสสินค้า CT201371)
จ้านวน 1 กล่อง
2.3.ผงหมึก สีชมพ ู(รหัสสินค้า CT201372)
จ้านวน 1 กล่อง
2.4.ผงหมึก สีเหลือง (รหัสสินค้า CT201373)
จ้านวน 1 กล่อง

3.ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 รายการดังนี้ ราคากลาง 9,116.40 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด(มหาชน) 9,116.40 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
3.1.SAMSUNG DRUM FOR ML-4510ND, เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ
5010ND (MLTR307) จ้านวน 1 กล่อง  9,116.40 บาท
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

18 จ้างซ๋อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 5,146.70 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด 5,146.70 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ้านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ ราคากลาง 5,146.70 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
1.ซ่อมอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยี่ห้อ HP 5,146.70 บาท
รุ่น P3005 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-
12061000-6273-0942-0022/51
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser Assembly
เปล่ียนชุดท้าความร้อน จ้านวน 1 ชุด
 - Change Pick-up Roller Tray2
เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ  จ้านวน 1 ชุด

19 จัดซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส้ารองไฟทดแทน 1,080,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท จีเอเบิล จ้ากัด 1,078,560 บาท บริษัท จีเอเบิล จ้ากัด มีคุณสมบัติและยื่นข้อเสนอ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ราคากลาง1,080,000 บาท (ว.299) เป็นเงิน ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม

1,078,560 บาท ข้อก้าหนด ราคาที่เสนออยู่ใน
วงเงินงบประมาณและราคา
กลางที่ก้าหนด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดหา 1,290,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท จีเอเบิล จ้ากัด 1,229,858 บาท บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ราคากลาง 1,290,000 บาท(ว.299) 2.บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จ้ากัด 1,129,599 บาท เป็นเงิน โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามที่
เครือข่ายทดแทน (คร้ังท่ี 2) 3.บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ้ากัด 1,052,880 บาท 1,052,880 บาท สสช.ก้าหนด และเสนอราคา
1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย ต้่าสุด ราคาที่เสนออยู่ในวงเงิน
จ้านวน 4 เคร่ือง ประกอบด้วย งบประมาณและราคากลาง
1.1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 1 ที่ก้าหนด
ส้าหรับท้าหน้าท่ีเป็น Application Server
ยี่ห้อ Dell/Power Edge R320 
จ้านวน 2 เคร่ือง
1.2.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 2
ส้าหรับท้าหน้าท่ีเป็น Database Server
ยี่ห้อ Dell/Power Edge R430 
จ้านวน 2 เคร่ือง
 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swtich)
ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ Dell/Networking x
1026/P จ้านวน 10 ชุด
3.จัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบจัดการ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ ์(Relational Database)

แบบ Standard ยี่ห้อ Microsoft/SQL 
Server 2014 Standard Edktion 
จ้านวน 2 ชุด
4. โอนย้ายระบบ
4.1.โอนย้ายระบบเว็บไซต์ Intranet พร้อม
ฐานข้อมูลจากเคร่ืองเดิมไปยังเคร่ือง
คอมพวิเตอร์แม่ข่าย
4.2.โอนย้ายระบบ Antivirus Server
พร้อมฐานข้อมูลจากเคร่ืองเดิมไปยัง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

21 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 3,856.28 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด 3,856.28 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
อากาศ สลับยางถ่วงล้อ 4 เส้น ตรวจเช็ค ราคากลาง 3856.28 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง
ระยะ 90,000 กม. ส้าหรับรถยนต์ ฮพ-9094 3,856.28 บาท
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-
12939-0702-0017/55


