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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง (บาท)

1 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจการใช้เวลาของประชากร 57,780 ตกลงราคา บริษทั เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลั พบัลิเคชัน่ จ ากดั 57,780 บาท บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พบัลิเคชัน่ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

พ.ศ.2558 (กรกฎาคม 2557-มถินุายน 2558) (ราคากลาง 57,780 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

จ านวน 400 เล่ม  57,780 บาท

2 จา้งพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเขา้เล่มรายงานการส ารวจ 24,000 ตกลงราคา บริษทั ธนาเพรส จ ากดั 18,778.50 บาท บริษทั ธนาเพรส จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 1 (ราคากลาง 18,778.50 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

(มกราคม - มนีาคม 2559) จ านวน 450 เล่ม 18,778.50 บาท

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน  9 รายการ ดังนี้ 81,598.20 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี 81,598.20 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

1.สันปกรูด ขนาด 15 มม. (แพคละ 12 อนั) (สีด า 10, (ราคากลาง 81,598.20 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

สีขาว 10) จ านวน 20 แพค 81,598.20 บาท

2.กระดาษท าปก A4 ชนดิ 150 แกรม (รีมละ 150 แผ่น)

(สีฟา้ 6,สีเขยีว 6,สีชมพ ู6,สีเหลือง 6) จ านวน 24 รีม

3.ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 10-1M (กล่องละ 1000 ตัว)

ยีห่อ้ MAX จ านวน 600 กล่อง

4.กระดาษแบงค์ ไมน่อ้ยกวา่ 55 แกรม A4 (รีมละ 500

แผ่น) (สีฟา้ 3, สีเขยีว 4,สีชมพ ู4, สีเหลือง 4)

จ านวน 15 รีม

5.กระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น)

ยีห่อ้ ไอเดียกรีน จ านวน 420 รีม

6.น้ ายาลบค าผิดชนดิหวัปากกา ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 7 มล.

ยีห่อ้ Pentel จ านวน 24 ด้าม

7.ปล๊ักไฟ 3 ขา 6 จดุ 3 สวติซ์ สายไฟยาวอยา่งนอ้ย 5

เมตร ยีห่อ้ CSC จ านวน 4 อนั

8.ซองสีขาว DL ไมม่คีรุฑ จ านวน 30,000 ซอง

9.ซองครุฑสีขาว C5 จ านวน 30,000 ซอง

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กล่องลูกฟกูใส่เอกสาร 3 ช้ัน ลอนบี 5,500 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากดั 5,483.75 บาท บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ขนาดประมาณ 36.5X42X30 ซม. จ านวน 100 กล่อง (ราคากลาง 5,483.75 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

5,483.75 บาท

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 3,000 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากดั 2,747.76 บาท บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

1.ปากกาไวท์บอร์ด (สีแดง,สีน้ าเงิน,สีด า สีละ 24 ด้าม) (ราคากลาง 2,747.76 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

ยีห่อ้ ไพล็อต จ านวน 72 ด้าม 2,747.76 บาท

2.เมา้ท์คอมพวิเตอร์ แบบ 3 ปุม่ ยีห่อ้ ซิกโน 

จ านวน 12 อนั

6 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 6,848 ตกลงราคา บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 6,848 บาท บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

1.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่อ้ ACER (ราคากลาง 6,848 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

รุ่น M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000- 6,848 บาท

9822-0938-0053/54 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Repair Main Board (ซ่อมแมนบอร์ด)  จ านวน 1 ชุด

ซ่อม V-Core (ชุดจา่ยไฟให ้CPU) เปล่ียนชิพ เปล่ียน IC

และอะไหล่บนเมนบอร์ด

2.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่อ้ ACER

รุ่น M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-

9935-0938-0166/54 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Repair Main Board (ซ่อมแมนบอร์ด)  จ านวน 1 ชุด

ซ่อม V-Core (ชุดจา่ยไฟให ้CPU) เปล่ียนชิพ เปล่ียน IC

และอะไหล่บนเมนบอร์ด
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ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

7 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับปฏบิติังานโครงการส ารวจ 40,263.03 ตกลงราคา บริษทั ลีกา้ บสิสิเนส จ ากดั 40,263.03 บาท บริษทั ลีกา้ บสิสิเนส จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

การท างานของเด็กในประเทศ พ.ศ.2558 (ราคากลาง 40,263.03 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

Flash Drive 64 GB เพือ่ใช้ในการเกบ็ขอ้มลูโครงการ 40,263.03 บาท

ส ารวจการท างานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2558

หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung หมายเลขครุภณัฑ์

1105-03-12061000-10038-0942-0051/54

เคร่ืองพมิพ ์HP หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-

6264-0942-0013/51 และ สสก 0944-006-03/57

รวม 7 รายการ ดังนี้

1.Flash Drive 64 GB Kingston รับประกนั 3 ป ี

จ านวน 5 อนั

2.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์ Samsung รหสั ML-D4550B

จ านวน 2 อนั

3.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั Q7551A 

จ านวน 3 กล่อง

4.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 950XL Black Ink

Cartridge (CN045AA) จ านวน 3 กล่อง

5.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 951XL Cyan Ink

Cartridge (CN046AA) จ านวน 3 กล่อง

6.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 951XL Magenta 

 Ink Cartridge (CN047AA) จ านวน 3 กล่อง

7.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 951XL Yellow Ink

 Cartridge (CN048AA) จ านวน 3 กล่อง
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ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

8 จา้งปรับปรุงการจดัการฐานขอ้มลูกรอบตัวอยา่งและ 316,720 ตกลงราคา บริษทั วชิามยั จ ากดั 316,720 บาท บริษทั วชิามยั จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ระบบงานสุ่มตัวอยา่ง (ฐานขอ้มลูเขตการปกครอง (ราคากลาง 316,720 บาท) (ว.145) เปน็เงิน ในวงเงินและราคากลางท่ีก าหนด

ฐานขอ้มลูเขตแจงนบั แลฐานขอ้มลูสถานประกอบการ) 316,720 บาท

ของส านกังานสถติิแหง่ชาติ

9 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง 3,191.81 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั 3,191.81 บาท บริษทั โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

เปล่ียนไส้กรองอากาศ เช็คเบรค หนา้-หลัง ส าหรับ (ราคากลาง 3,191.81 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

รถยนต์ ทะเบยีน ฮล-127 หมายเลขครุภณัฑ์ 3,191.81 บาท

1105-01-12060200-16315-0702-0006/58

10 จา้งพมิพร์ายงานส ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 60,000 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก 48,300 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ในสถานประกอบการ พ.ศ.2558 จ านวน 350 เล่ม (ราคากลาง 48,300 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

48,300 บาท

11 จา้งพมิพห์นงัสือ ตัวช้ีวดัส าคัญของประเทศไทย พ.ศ.2559 80,000 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก 72,760 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

(ฉบบัพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม (ราคากลาง 72,760 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

72,760 บาท

12 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer Laser ยีห่อ้ HP 19,431.20 ตกลงราคา บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 19,431.20 บาท บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

Color CP3505 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000- (ราคากลาง 19,431.20 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

6251-0943-0006/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้ 19,431.20 บาท

 - Change Fuser Assembly   จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน

 - Change ETB Assy     จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดผสมสี

 - Change Lever Slide Lick Left Set   จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนขาเล่ือนบานพบัฝาครอบ
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ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

13 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่ Monitor LCD ยีห่อ้ HP Compaq 5,136 ตกลงราคา บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 5,136 บาท บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

รุ่น LE2002X หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000- (ราคากลาง 5,136 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

13491-0938-0033/56 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้ 5,136 บาท

 - Change Display   จ านวน  1  ชุด

14 จา้งยา้ยโทรศัพท์และโทรสาร จ านวน  4 เคร่ือง และ 3,638 ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 3,638 บาท บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

จดุเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ จ านวน 7 จดุ  รายละเอยีดดังนี้ (ราคากลาง 3,638 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1.ยา้ยโทรศัพท์และโทรสาร จ านวน 4 เคร่ือง จาก 3,638 บาท

อาคาร BO ไปติดต้ังท่ีกลุ่มพสัดุ ดังนี้

  - ยา้ยโทรศัพท์เลขหมาย 02 141 7331-3 

จ านวน 3 เลขหมาย

 - ยา้ยโทรสารเลขหมาย 02 143 8114 

จ านวน 1 เลขหมาย

2.ยา้ย Port Lan  จ านวน 7 จดุ จาก อาคาร BO ไปติดต้ัง

ท่ีกลุ่มพสัดุ

15 จา้งจดัส่งแผ่นพบัท่ีใช้ในการปฏบิติังาน โครงการส ามะโน 60,000 ตกลงราคา บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากดั 23,685 บาท บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

อตุสาหกรรม พ.ศ.2556 ใหส้ถติิจงัหวดั 76 จงัหวดั (ราคารกลาง 23,685 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

23,685 บาท

16 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียน 1,289.35 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั 1,289.35 บาท บริษทั โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง รถยนต์เลขทะเบยีน ฮว-1193 (ราคากลาง1,289.35 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-1206020017733-0702- 1,289.35 บาท

0002/59
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง (บาท)

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

17 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่อ้ 2,493.10 ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั 2,493.10 บาท บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

SAMSUNG รุ่น SAMSUNG รุ่น ML4551ND หมายเลข (ราคากลาง 2,493.10 บาท) เปน็เงิน  ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

ครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-10055-0942-0068/54 2,493.10 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Change Main Gear  จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดเฟอืง ของใหม่

 - Change Pickup roller Tray 1   จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดลูกยางโหลดกระดาษ ของใหม่

18 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 10,914 ตกลงราคา บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 10,914 บาท บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง 10,914 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser Samsung 10,914 บาท

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-

12061000-9998-0942-0011/54 รายการอะไหล่ท่ี

เปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Assembly   จ านวน  1  ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน

 - Repair Power Supply        จ านวน  1  ชุด

ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser Samsung

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-

12061000-10057-0942-0070/54 รายการอะไหล่ท่ี

เปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Assembly   จ านวน  1  ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน

 - Repair Power Supply        จ านวน  1  ชุด

ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย



7

วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง (บาท)

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

19 ซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใช้งานกบัรถยนต์ หมายเลข 13,600 ตกลงราคา บริษทั วจิติร บริการ จ ากดั 13,600 บาท บริษทั วจิติร บริการ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ทะเบยีน ฮค-4248 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- (ราคากลาง 13,600 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

12060200-3553-0702-0006/49  ดังนี้ 13,600 บาท

 - ยาง ยีห่อ้ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611

วนัท่ีผลิต 1716 (สัปดาหท่ี์ 17 ป ี2016) จ านวน 4 เส้น

20 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ 34,240 ตกลงราคา บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 34,240 บาท บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

Fuji Xerox รุ่น Docucenter - IV4070 (ราคากลาง 34,240 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 34,240 บาท

1.เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ Fuji Xerox รุ่น Docuenter-

IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-14644-

0906-0007/57 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ จ านวน 1 ลูก

2.เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ Fuji Xerox รุ่น Docuenter-

IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-14643-

0906-0006/57 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ จ านวน 1 ลูก

21 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ 20,672.40 ตกลงราคา บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 20,672.40 บาท บ.เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จก. มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

1.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่อ้ HP (ราคากลาง 20,672.40 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

รุ่น P3005 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- 20,672.40 บาท

6267-0942-0016/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Change Fuser Assembly        จ านวน  1  ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน ของใหม่

 - Change Main Gear       จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดเฟอืงหลัก
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง (บาท)

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

2.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่อ้ HP

รุ่น P3005 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000-

6283-0942-0032/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Change Fuser Assembly        จ านวน  1  ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน ของใหม่

3.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่อ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-

12061000-10017-0942-0030/54 รายการอะไหล่ท่ี

เปล่ียน ดังนี้

 - Change Fuser Assembly        จ านวน  1  ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน ของใหม่

4.ซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่อ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-

12061000-10051-0942-0064/54 รายการอะไหล่ท่ี

เปล่ียนดังนี้

 - Change Fuser Assembly        จ านวน  1  ชุด

เปล่ียนชุดท าความร้อน ของใหม่

 - Repair Power Supply    จ านวน 1 ชุด

ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย

22 จา้งเปล่ียนรูปแบบการใช้เลขหมาย 02 143 1280 ท่ีติดต้ัง 535 บาท ตกลงราคา บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 535 บาท บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ณ หอ้งผู้เช่ียวชาญทิศใต้ ฝ่ังทิศใต้ (ช้ัน 2) ท่ีติดต้ังใหก้บัผู้ (ราคากลาง 535 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

เช่ียวชาญจากประเทศเกาหลี ท่ีมาเปน็ท่ีปรึกษาด้านสถติิ  535 บาท

ใหส้ านกังานฯ ดังนี้

1. เปล่ียนเลขหมายโทรศัพท์ จากการเปล่ียน เลขหมาย

02 143 1280 เปน็เลขหมาย 02 142 3341
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง (บาท)

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

 - เปล่ียนค่าบริการรายเดือนจากโทรภายนอก 50 บาท

ใหเ้ปน็ใช้โทรภายใน 40 บาท

23 ซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใช้งานกบัรถยนต์ หมายเลข 13,600 ตกลงราคา บริษทั วจิติร บริการ จ ากดั 13,600 บาท บริษทั วจิติร บริการ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ทะเบยีน ศจ-6005 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00- (ราคากลาง 13,600 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

12060200-0177-0702-0002/48  ดังนี้ 13,600 บาท

 - ยาง ยีห่อ้ บริดสโตน 195-60-15 Bs GR100

วนัท่ีผลิต 2116 (สัปดาหท่ี์ 21 ป ี2016) จ านวน 4 เส้น

24 จา้งพมิพร์ายงานการประมวลขอ้มลูพืน้ท่ีการกอ่สร้าง 80,000 ตกลงราคา บริษทั เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลัพบัลิเคชัน่ จ ากดั 57,459 บาท บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลัพบัลิเคชัน่ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

พ.ศ.2558 จ านวน 250 เล่ม (ราคากลาง 57,459 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

 57,459 บาท

25 จา้งท าซองกนักระแทกสีน้ าตาล จ านวน 15,000 ซอง 75,000 ตกลงราคา บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ จ ากดั 40,125 บาท บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

(ราคากลาง 40,125 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

40,125 บาท

26 จา้งซ่อมแอร์รถยนต์ รถยนต์ทะเบยีน ฮท-6723 10,903.30 ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันออโต้ จ ากดั 10,903.30 บาท บริษทั สยามนสิสันออโต้ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702- (ราคากลาง 10903.30 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

0004/53 10,903.30 บาท
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง (บาท)

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

27 จา้งซ่อมเคร่ืองและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ดังนี้ 12,198.54 ตกลงราคา บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั 12,198.54 บาท บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

1.เปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่อ้ SAMSUNG (ราคากลาง 12198.54 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-85- 12,198.54 บาท

12061000-13519-0942-0012/56 รายการอะไหล่

ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Change Drum Unit   จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดดร้ัมของใหม่

28 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนนิงานประจ าเดือน 396,960 วธิพีเิศษ

กรกฎาคม 2559 ต้ังแต่วนัท่ี 1-31 กรกฎาคม 2559

จ านวน 29 คน รายละเอยีดดังนี้

1.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 95,410 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 95,410 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน กรกฎาคม 2559 จ านวน  7  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่1 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 1 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.6/78 ลว. 3 ม.ิย. 59 สถติิ ท่ี 02.6/78 ลว. 3 ม.ิย. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

95,410 บาท

2.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 164,795 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 164,795 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน กรกฎาคม 2559 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่2 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 2 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.7/110 ลว. 13 ม.ิย. 59 สถติิ ท่ี 02.7/110 ลว. 13 ม.ิย. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

164,795 บาท

3.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 136,755 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 136,755 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน กรกฎาคม 2559 จ านวน  10  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่3 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 3 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.3/90 ลว. 6 ม.ิย.59 สถติิ ท่ี 02.3/90 ลว. 6 ม.ิย.59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 10 คน จ านวน 10 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

136,755 บาท
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง (บาท)

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

29 จา้งพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ การส ารวจภาวะ 80,000 ตกลงราคา บริษทั ดอกเบีย้ จ ากดั 51,000 บาท บริษทั ดอกเบีย้ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

การท างานของประชากร พ.ศ. 2558 จ านวน 1,500 เล่ม (ราคากลาง 51,000 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

51,000 บาท

30 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับปฏบิติังานโครงการส ารวจ 3,834.88 ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 3,834.88 บาท บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอแผนปฏบิติัการปอ้งกนั (ราคากลาง 3,834.88 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด ป ี2559 รวม 2 รายการดังนี้ 3,834.88 บาท

1.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั C7115A ใช้กบั

เคร่ืองพมิพ ์HP หมายเลขครุภณัฑ์ NSO-0942-0002/46

จ านวน 1 กล่อง

2.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพมิพ ์EPSON รหสัT619000

ใช้กบัเคร่ืองพมิพ ์ Epson หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-

12061000-10070-0944-0006/54 จ านวน 2 กล่อง


