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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
57,780
ตกลงราคา
(ราคากลาง 57,780 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่ จากัด

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

57,780 บาท บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่ จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
57,780 บาท

1

จ้างพิมพ์รายงานการสารวจการใช้เวลาของประชากร
พ.ศ.2558 (กรกฎาคม 2557-มิถนุ ายน 2558)
จานวน 400 เล่ม

2

จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการสารวจ
ภาวะการทางานของประชากร ไตรมาสที่ 1
(มกราคม - มีนาคม 2559) จานวน 450 เล่ม

24,000
ตกลงราคา
(ราคากลาง 18,778.50 บาท)

บริษทั ธนาเพรส จากัด

18,778.50 บาท

บริษทั ธนาเพรส จากัด
เป็นเงิน
18,778.50 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

3

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ ดังนี้
1.สันปกรูด ขนาด 15 มม. (แพคละ 12 อัน) (สีดา 10,
สีขาว 10) จานวน 20 แพค
2.กระดาษทาปก A4 ชนิด 150 แกรม (รีมละ 150 แผ่น)
(สีฟา้ 6,สีเขียว 6,สีชมพู 6,สีเหลือง 6) จานวน 24 รีม
3.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10-1M (กล่องละ 1000 ตัว)
ยีห่ อ้ MAX จานวน 600 กล่อง
4.กระดาษแบงค์ ไม่นอ้ ยกว่า 55 แกรม A4 (รีมละ 500
แผ่น) (สีฟา้ 3, สีเขียว 4,สีชมพู 4, สีเหลือง 4)
จานวน 15 รีม
5.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น)
ยีห่ อ้ ไอเดียกรีน จานวน 420 รีม
6.น้ายาลบคาผิดชนิดหัวปากกา ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 7 มล.
ยีห่ อ้ Pentel จานวน 24 ด้าม
7.ปลัก๊ ไฟ 3 ขา 6 จุด 3 สวิตซ์ สายไฟยาวอย่างน้อย 5
เมตร ยีห่ อ้ CSC จานวน 4 อัน
8.ซองสีขาว DL ไม่มคี รุฑ จานวน 30,000 ซอง
9.ซองครุฑสีขาว C5 จานวน 30,000 ซอง

81,598.20
ตกลงราคา
(ราคากลาง 81,598.20 บาท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่

81,598.20 บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
เป็นเงิน
81,598.20 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ

2

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
5,500
ตกลงราคา
(ราคากลาง 5,483.75 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน กล่องลูกฟูกใส่เอกสาร 3 ชัน้ ลอนบี
ขนาดประมาณ 36.5X42X30 ซม. จานวน 100 กล่อง

5

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.ปากกาไวท์บอร์ด (สีแดง,สีนาเงิ
้ น,สีดา สีละ 24 ด้าม)
ยีห่ อ้ ไพล็อต จานวน 72 ด้าม
2.เม้าท์คอมพิวเตอร์ แบบ 3 ปุม่ ยีห่ อ้ ซิกโน
จานวน 12 อัน

3,000
ตกลงราคา
(ราคากลาง 2,747.76 บาท)

6

จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น M490G หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-120610009822-0938-0053/54 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Repair Main Board (ซ่อมแมนบอร์ด) จานวน 1 ชุด
ซ่อม V-Core (ชุดจ่ายไฟให้ CPU) เปลีย่ นชิพ เปลีย่ น IC
และอะไหล่บนเมนบอร์ด
2.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น M490G หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-120610009935-0938-0166/54 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Repair Main Board (ซ่อมแมนบอร์ด) จานวน 1 ชุด
ซ่อม V-Core (ชุดจ่ายไฟให้ CPU) เปลีย่ นชิพ เปลีย่ น IC
และอะไหล่บนเมนบอร์ด

6,848
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
(ราคากลาง 6,848 บาท)

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด

5,483.75 บาท

บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด
เป็นเงิน
5,483.75 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ

บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด

2,747.76 บาท

บริษทั ออฟฟิศแลนด์ จากัด
เป็นเงิน
2,747.76 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ

6,848 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
6,848 บาท

3

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่
7

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบตั งิ านโครงการสารวจ
การทางานของเด็กในประเทศ พ.ศ.2558
Flash Drive 64 GB เพือ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลโครงการ
สารวจการทางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2558
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-03-12061000-10038-0942-0051/54
เครื่องพิมพ์ HP หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-120610006264-0942-0013/51 และ สสก 0944-006-03/57
รวม 7 รายการ ดังนี้
1.Flash Drive 64 GB Kingston รับประกัน 3 ปี
จานวน 5 อัน
2.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung รหัส ML-D4550B
จานวน 2 อัน
3.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส Q7551A
จานวน 3 กล่อง
4.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 950XL Black Ink
Cartridge (CN045AA) จานวน 3 กล่อง
5.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 951XL Cyan Ink
Cartridge (CN046AA) จานวน 3 กล่อง
6.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 951XL Magenta
Ink Cartridge (CN047AA) จานวน 3 กล่อง
7.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส 951XL Yellow Ink
Cartridge (CN048AA) จานวน 3 กล่อง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
40,263.03
ตกลงราคา
(ราคากลาง 40,263.03 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษทั ลีกา้ บิสสิเนส จากัด

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
40,263.03 บาท

บริษทั ลีกา้ บิสสิเนส จากัด
เป็นเงิน
40,263.03 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ

4

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

8

จ้างปรับปรุงการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและ
ระบบงานสุม่ ตัวอย่าง (ฐานข้อมูลเขตการปกครอง
ฐานข้อมูลเขตแจงนับ แลฐานข้อมูลสถานประกอบการ)
ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

9

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลีย่ นไส้กรองอากาศ เช็คเบรค หน้า-หลัง สาหรับ
รถยนต์ ทะเบียน ฮล-127 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-01-12060200-16315-0702-0006/58

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
316,720
ตกลงราคา
(ราคากลาง 316,720 บาท) (ว.145)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษทั วิชามัย จากัด

3,191.81
ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
(ราคากลาง 3,191.81 บาท)

316,720 บาท

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั วิชามัย จากัด
เป็นเงิน
316,720 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินและราคากลางทีก่ าหนด

3,191.81 บาท บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
3,191.81 บาท

10 จ้างพิมพ์รายงานสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานประกอบการ พ.ศ.2558 จานวน 350 เล่ม

60,000
ตกลงราคา
(ราคากลาง 48,300 บาท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก

48,300 บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
48,300 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

11 จ้างพิมพ์หนังสือ ตัวชีว้ ดั สาคัญของประเทศไทย พ.ศ.2559
(ฉบับพกพา) จานวน 10,000 เล่ม

80,000
ตกลงราคา
(ราคากลาง 72,760 บาท)

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก

72,760 บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกบล๊อก
เป็นเงิน
72,760 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

12 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer Laser ยีห่ อ้ HP
Color CP3505 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-120610006251-0943-0006/51 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Fuser Assembly จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน
- Change ETB Assy จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดผสมสี
- Change Lever Slide Lick Left Set จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นขาเลือ่ นบานพับฝาครอบ

19,431.20
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
(ราคากลาง 19,431.20 บาท)

19,431.20 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
19,431.20 บาท

5

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

13 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่ Monitor LCD ยีห่ อ้ HP Compaq
รุ่น LE2002X หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-1206100013491-0938-0033/56 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Display จานวน 1 ชุด

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
ราคากลาง (บาท)
5,136
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
(ราคากลาง 5,136 บาท)

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

5,136 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
5,136 บาท

14 จ้างย้ายโทรศัพท์และโทรสาร จานวน 4 เครื่อง และ
จุดเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต จานวน 7 จุด รายละเอียดดังนี้
1.ย้ายโทรศัพท์และโทรสาร จานวน 4 เครื่อง จาก
อาคาร BO ไปติดตัง้ ทีก่ ลุม่ พัสดุ ดังนี้
- ย้ายโทรศัพท์เลขหมาย 02 141 7331-3
จานวน 3 เลขหมาย
- ย้ายโทรสารเลขหมาย 02 143 8114
จานวน 1 เลขหมาย
2.ย้าย Port Lan จานวน 7 จุด จาก อาคาร BO ไปติดตัง้
ทีก่ ลุม่ พัสดุ

3,638
ตกลงราคา
(ราคากลาง 3,638 บาท)

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

3,638 บาท

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
3,638 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

15 จ้างจัดส่งแผ่นพับทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2556 ให้สถิตจิ งั หวัด 76 จังหวัด

60,000
ตกลงราคา
(ราคารกลาง 23,685 บาท)

บริษทั พัสดุภณ
ั ฑ์ไทย จากัด

23,685 บาท

บริษทั พัสดุภณ
ั ฑ์ไทย จากัด
เป็นเงิน
23,685 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

16 จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองอากาศ เปลีย่ น
ไส้กรองน้ามันเครื่อง รถยนต์เลขทะเบียน ฮว-1193
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206020017733-07020002/59

1,289.35
ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
(ราคากลาง1,289.35 บาท)

1,289.35 บาท บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
1,289.35 บาท

6

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

17 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยีห่ อ้
SAMSUNG รุ่น SAMSUNG รุ่น ML4551ND หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-12061000-10055-0942-0068/54
รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Main Gear จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดเฟือง ของใหม่
- Change Pickup roller Tray 1 จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดลูกยางโหลดกระดาษ ของใหม่
18 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0512061000-9998-0942-0011/54 รายการอะไหล่ที่
เปลีย่ น ดังต่อไปนี้
- Change Fuser Assembly จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน
- Repair Power Supply
จานวน 1 ชุด
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย
2.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0612061000-10057-0942-0070/54 รายการอะไหล่ที่
เปลีย่ น ดังต่อไปนี้
- Change Fuser Assembly จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน
- Repair Power Supply
จานวน 1 ชุด
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
2,493.10
ตกลงราคา
(ราคากลาง 2,493.10 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด

10,914
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
(ราคากลาง 10,914 บาท)

2,493.10 บาท

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
เป็นเงิน
2,493.10 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

10,914 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง
10,914 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

19 ซื้อยางรถยนต์สาหรับการใช้งานกับรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ฮค-4248 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0112060200-3553-0702-0006/49 ดังนี้
- ยาง ยีห่ อ้ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611
วันทีผ่ ลิต 1716 (สัปดาห์ที่ 17 ปี 2016) จานวน 4 เส้น

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
13,600
ตกลงราคา
(ราคากลาง 13,600 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั วิจติ ร บริการ จากัด

13,600 บาท

บริษทั วิจติ ร บริการ จากัด
เป็นเงิน
13,600 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

34,240 บาท

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

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

20,672.40 บาท

บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จก.
เป็นเงิน
20,672.40 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

20 จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้
Fuji Xerox รุ่น Docucenter - IV4070
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ Fuji Xerox รุ่น DocuenterIV4070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060100-146440906-0007/57 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังต่อไปนี้
- ดรัม ลูกกลิง้ สร้างภาพ จานวน 1 ลูก
2.เครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ Fuji Xerox รุ่น DocuenterIV4070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060100-146430906-0006/57 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังต่อไปนี้
- ดรัม ลูกกลิง้ สร้างภาพ จานวน 1 ลูก

34,240
ตกลงราคา
(ราคากลาง 34,240 บาท)

21 จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 4 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยีห่ อ้ HP
รุ่น P3005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-120610006267-0942-0016/51 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Fuser Assembly
จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน ของใหม่
- Change Main Gear จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดเฟืองหลัก

20,672.40
ตกลงราคา บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชนั่ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
(ราคากลาง 20,672.40 บาท)
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
535 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

2.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยีห่ อ้ HP
รุ่น P3005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-06-120610006283-0942-0032/51 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Fuser Assembly
จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน ของใหม่
3.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0412061000-10017-0942-0030/54 รายการอะไหล่ที่
เปลีย่ น ดังนี้
- Change Fuser Assembly
จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน ของใหม่
4.ซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0312061000-10051-0942-0064/54 รายการอะไหล่ที่
เปลีย่ นดังนี้
- Change Fuser Assembly
จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดทาความร้อน ของใหม่
- Repair Power Supply จานวน 1 ชุด
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย

22 จ้างเปลีย่ นรูปแบบการใช้เลขหมาย 02 143 1280 ทีต่ ดิ ตัง้
ณ ห้องผูเ้ ชีย่ วชาญทิศใต้ ฝัง่ ทิศใต้ (ชัน้ 2) ทีต่ ดิ ตัง้ ให้กบั ผู้
เชีย่ วชาญจากประเทศเกาหลี ทีม่ าเป็นทีป่ รึกษาด้านสถิติ
ให้สานักงานฯ ดังนี้
1. เปลีย่ นเลขหมายโทรศัพท์ จากการเปลีย่ น เลขหมาย
02 143 1280 เป็นเลขหมาย 02 142 3341

535 บาท
ตกลงราคา
(ราคากลาง 535 บาท)

บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)

535 บาท

9

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

- เปลีย่ นค่าบริการรายเดือนจากโทรภายนอก 50 บาท
ให้เป็นใช้โทรภายใน 40 บาท

23 ซื้อยางรถยนต์สาหรับการใช้งานกับรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ศจ-6005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0012060200-0177-0702-0002/48 ดังนี้
- ยาง ยีห่ อ้ บริดสโตน 195-60-15 Bs GR100
วันทีผ่ ลิต 2116 (สัปดาห์ที่ 21 ปี 2016) จานวน 4 เส้น

13,600
ตกลงราคา
(ราคากลาง 13,600 บาท)

บริษทั วิจติ ร บริการ จากัด

13,600 บาท

บริษทั วิจติ ร บริการ จากัด
เป็นเงิน
13,600 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ

24 จ้างพิมพ์รายงานการประมวลข้อมูลพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง
พ.ศ.2558 จานวน 250 เล่ม

80,000
ตกลงราคา
(ราคากลาง 57,459 บาท)

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่ จากัด

57,459 บาท

บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลั พับลิเคชัน่ จากัด
เป็นเงิน
57,459 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

25 จ้างทาซองกันกระแทกสีนาตาล
้
จานวน 15,000 ซอง

75,000
ตกลงราคา
(ราคากลาง 40,125 บาท)

บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จากัด

40,125 บาท

บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จากัด
เป็นเงิน
40,125 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

26 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ รถยนต์ทะเบียน ฮท-6723
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-00-12060200-9493-07020004/53

10,903.30
ตกลงราคา
(ราคากลาง 10903.30 บาท)

บริษทั สยามนิสสันออโต้ จากัด

บริษทั สยามนิสสันออโต้ จากัด
เป็นเงิน
10,903.30 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

10,903.30 บาท

10

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

27 จ้างซ่อมเครื่องและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ดังนี้
1.เปลีย่ นอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-8512061000-13519-0942-0012/56 รายการอะไหล่
ทีเ่ ปลีย่ น ดังนี้
- Change Drum Unit จานวน 1 ชุด
เปลีย่ นชุดดรั้มของใหม่
28 จ้างผูร้ ับจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานประจาเดือน
กรกฎาคม 2559 ตัง้ แต่วนั ที่ 1-31 กรกฎาคม 2559
จานวน 29 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน กรกฎาคม 2559 จานวน 7 คน

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
12,198.54
ตกลงราคา
(ราคากลาง 12198.54 บาท)

396,960

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด

12,198.54 บาท

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป

บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จากัด
เป็นเงิน
12,198.54 บาท

มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

วิธพี เิ ศษ

(ราคากลาง 95,410 บาท)

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/78 ลว. 3 มิ.ย. 59
จานวน 7 คน

95,410 บาท

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

(ราคากลาง 164,795 บาท)

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/110 ลว. 13 มิ.ย. 59
จานวน 12 คน

164,795 บาท

3.ปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน กรกฎาคม 2559 จานวน 10 คน

(ราคากลาง 136,755 บาท)

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/90 ลว. 6 มิ.ย.59
จานวน 10 คน

136,755 บาท

รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/78 ลว. 3 มิ.ย. 59
จานวน 7 คน เป็นเงิน
95,410 บาท
รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/110 ลว. 13 มิ.ย. 59
จานวน 12 คน เป็นเงิน
164,795 บาท
รายชือ่ ตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ นื้ ที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/90 ลว. 6 มิ.ย.59
จานวน 10 คน เป็นเงิน
136,755 บาท

เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง
เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง
เป็นผูม้ อี าชีพรับจ้าง
มีประสบการณ์ความชานาญ
และเสนอราคาอยูใ่ นวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุ ายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

29 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญ การสารวจภาวะ
การทางานของประชากร พ.ศ. 2558 จานวน 1,500 เล่ม

30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบตั งิ านโครงการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 รวม 2 รายการดังนี้
1.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส C7115A ใช้กบั
เครื่องพิมพ์ HP หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ NSO-0942-0002/46
จานวน 1 กล่อง
2.ชุดบารุงรักษาสาหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รหัสT619000
ใช้กบั เครื่องพิมพ์ Epson หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0712061000-10070-0944-0006/54 จานวน 2 กล่อง

วงเงินงบประมาณ
วิธซี อื้ /จ้าง
ราคากลาง (บาท)
80,000
ตกลงราคา
(ราคากลาง 51,000 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
บริษทั ดอกเบีย้ จากัด

3,834.88
ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
(ราคากลาง 3,834.88 บาท)

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
51,000 บาท

บริษทั ดอกเบีย้ จากัด
เป็นเงิน
51,000 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดจ้าง

3,834.88 บาท บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) มีคุณสมบัตแิ ละเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อ
3,834.88 บาท

