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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑  จ านวน 3 รายการ 16,595.70 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิ ไดเรคท๑ จ ากัด 16,595.70 บาท บริษัท ออฟฟศิ ไดเรคท๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา

รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 16,595.70 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
1. CD-RW Imation พร๎อมกลํองพลาสติก 16,595.70 บาท จัดซ้ือ
จ านวน 460 แผํน
(สสก.60 แผํน, สบส.400 แผํน)
2.CD-R  Imation  พร๎อมกลํอง จ านวน 260 แผํน

(ศทก. 100 แผํน,สสก.60 แผํน,สบส.100 แผํน)
3.CD Iabel/A4/2 ดวง จ านวน 1 แพค
(สบส.)
   - วงเงินงบประมาณ
ศทก. 1,605.00 บาท / สสก. 2,568.00 บาท
สบส. 12,422.70 บาท

2 จ๎างซํอมแซมอุปกรณ๑หนํวยเก็บข๎อมูลแบบ NAS 65,805 บาท ตกลงราคา บริษัท จเีอเบิล จ ากดั 65,805 บาท บริษัท จเีอเบิล จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

ยี่ห๎อ Oracle รํุน SUN ZFS Storage 7120 (ราคากลาง 65,805 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-02-12061000-13552- 65,805 บาท
0957-0003/56 (ติดต้ัง ณ ห๎อง Data Center)
รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - คําบริการซํอมเคร่ือง  Storage 7120
Serial no.1130FMMOOK รวม Sparepart Disk
1.0TB-7200 RPM SAS Disk Assembly

3 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง  Printer laser 5,457 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 5,457 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

Samsung รํุน ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ๑ (ราคากลาง 5,457 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

1105-09-12061000-10061-0942-0073/54 5,457 บาท
รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser Unit     จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน (ของใหมํ) 
 - Change Main Gear      จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดเฟอืง

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ เพื่อใช๎กับเคร่ืองพมิพ๑ 6,753.84 บาท ตกลงราคา บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั 6,753.84 บาท บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคา
ยี่ห๎อ HP รํุน DeskJet 1280 หมายเลขครุภณัฑ๑ (ราคากลาง 6,753.84 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
1105-01-12061000-3863-0943-0002/50 6,753.84 บาท จัดซ้ือ
จ านวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.หมึกพมิพ๑ HP รํุน 51645A จ านวน 3 ตลับ
2.หมึกพมิพ๑ HP รํุน C6578D จ านวน 3 ตลับ

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพวิเตอร๑ 51,891.26 บาท ตกลงราคา
รายละเอียดดังนี้
1.ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 18,564.50 บาท) บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 18,564.50 บาท บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
1.1.Logitech Mouse USB # M100r เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
จ านวน 26 อัน 18,564.50 บาท จัดซ้ือ
1.2.แผํน DVD-R,4.7GB Maxell (พร๎อมกลํอง)
จ านวน 430 แผํน
1.3.HP Universal Heavyweight Coated 
Paper 120g 100ft, 42" #Q1414A
จ านวน 2 ม๎วน

2.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน  28 รายการ ดังนี้ ร๎านพฒันากิจ 33,326.76 บาท ร๎านพฒันากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคา
2.1.ฟวิเจอร๑บอร๑ด 13x245 ซม. หนา 2 มม. (ราคากลาง 45,072.57 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
สีขาว จ านวน 10 แผํน  33,326.76 บาท จัดซ้ือ
2.2.กระดาษ Inkjet IJ ชนิดด๎าน A3 120 แกรม
IJ-120-A3-50 (50 แผํน/แพค็) จ านวน 3 แพค็
2.3.ริบบิ้นผ๎า 6.5 มม. สีทอง,แดง,มํวง,ฟา้,เขียว,
น้ าเงิน,ชมพ ูจ านวน 28 ม๎วน
2.4.ริบบิ้นผ๎า 12.5 มม.สีทอง,แดง,มํวง,ฟา้,เขียว,
น้ าเงิน,ชมพ ูจ านวน 28 ม๎วน
2.5.ริบบิ้นผ๎าแก๎ว 1/2" ความยาว 50 หลา 
สีชมพมูํวง จ านวน 1 ม๎วน
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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2.6.ริบบิ้นผ๎าแก๎ว 1/2" ความยาว 50 หลา
สีน้ าเงินเข๎ม จ านวน 1 ม๎วน
2.7.โฟมอัด 5 มม. 50x100 ซม. จ านวน 10 แผํน
2.8.คัดเตอร๑พลาสติกขนดเล็ก ตราช๎าง
เบอร๑ P-901 จ านวน 10 อัน
2.9.คัตเตอร๑พลาสติกขนาดใหญ ํตราช๎าง 
เบอร๑ 1801A  จ านวน 15 อัน
2.10.สต๊ิกเกอร๑ PVC ใส A4 BOS (50 แผํน/แพค็)
จ านวน 12 หํอ
2.11.สต๊ิกเกอร๑ PVC 53x70 ซม. สีฟา้,สีน้ าเงิน,
จ านวน 20 แผํน
2.12.กรรไกร 8" 3M เบอร๑ 1408 จ านวน 6 อัน
2.13.แทํนตัดกระดาษชนิดรูด ตราม๎า H-959-1
A 3 จ านวน 1 อัน
2.14.แฟม้ซองพลาสติก A4 ตราช๎าง คละสี 
จ านวน 9 โหล
2.15.ล้ินแฟ้มพลาสติกยาว 8 นิ้ว FUJI จ านวน 3 โหล

2.16.สันรูดพลาสติก 5 มม. COMIX Q310
(10อัน/แพค็) สีขาว,ด า,จ านวน 6 แพค็
2.17.เคร่ืองคิดเลข CASIO AX-120ST 12 หลัก 
(ยกจอได๎) จ านวน 6 เคร่ือง
2.18.เคร่ืองเหลาดินสอ ตราม๎า เบอร๑ 620
จ านวน 2 เคร่ือง
2.19.ไม๎บรรทัดพลาสติกแข็ง 12" จ านวน 3 อัน
2.20.สเปรย๑ล๎างตรายกาว 3M 2.5 ออนซ๑
จ านวน 5 ขวด
2.21.สต๊ิกเกอร๑กระดาษตํอเนื่อง ตราช๎าง
เบอร๑ 42-633 ขนาด 101.6X48.7 มม.
(6,000 ป้าย) จ านวน 4 กลํอง
2.22.สต๊ิกเกอร๑ป้ายราคา ตราม๎า เบอร๑ A12
จ านวน 200 กลํอง
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2.23.สต๊ิกเกอร๑ป้ายราคา ตราม๎า เบอร๑ A10
จ านวน 48 กลํอง
2.24.สต๊ิกเกอร๑ป้ายราคา ตราม๎า เบอร๑ A8
จ านวน 48 กลํอง
2.25.กลํองพลาสติกใสํแผํน CD 1 หน๎า แบบเหนียว

สีขาว จ านวน 200 ใบ
2.26.ปากกาเขียนแผํน CD ARTLINE 0.5 มม.
สีน้ าเงิน-21, สีด า-11 จ านวน 32 ด๎าม
2.27.กระดาษอาร๑ตมัน พมิพ๑เลเซอร๑ HI-JET A4
120 แกรม (100 แผํน/แพค็)
2.28.สเปรย๑ท าความสะอาด 3M เบอร๑ CL600
จ านวน 4 กระป๋อง

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุส าหรับห๎องพมิพ๑ 16,458.74 บาท ตกลงราคา
จ านวน 11 รายการ เพื่อใช๎ในการปฏบิัติงาน
ด๎านธุรการและส าหรับใช๎ในห๎องพมิพ๑ (กสบ.)
รายละเอียดดังนี้
1.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6  รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 2,439.60 บาท) ร๎านพฒันากิจ 2,439.60 บาท ร๎านพฒันากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคา
1.1.กรรไกร 8" 3M เบอร๑ 1408  จ านวน  6 อัน เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
1.2.เคร่ืองคิดเลข CASIO AX-120ST 12 หลัก 2,439.60 บาท จัดซ้ือ
(ยกจอได๎) จ านวน 1 เคร่ือง
1.3.ไฟฉาย PANASONIC (ใช๎ถาํนขนาด D 2 กอ๎น)

จ านวน 1 อัน
1.4.แวํนขยาย ตราม๎า 4 " จ านวน 2 อัน
1.5.คัดเตอร๑พลาสติกขนาดใหญ ํตราม๎น H-404
จ านวน  12  อัน
1.6.ใบปิด ลับ (100 แผํน/หํอ) จ านวน 5 หํอ
(2,439.60 บาท)
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2.ซ้ือวสัดุส าหรับห๎องพิมพ๑  จ านวน 5 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั .เอ.เอ็น.เอ.เทรดด้ิง แอนด๑ ซัพพลาย 12,069.60 บาท หา๎งหุ๎นสํวนจ ากดั .เอ.เอ็น.เอ.เทรดด้ิง แอนด๑ ซัพพลาย มีคุณสมบัติและเสนอราคา
2.1.น้ ามันล๎างเคร่ืองพิมพ๑ (Blanket & INK Cleaner) (ราคากลาง 12,069.60 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
จ านวน 6 แกลลอน 12,069.60 บาท จัดซ้ือ
2.2.น้ ามันไฮโครลิก (Vacuum rotary pump oil)

จ านวน 6 แกลลอน
2.3.จารบี จ านวน 1 กระปุก
2.4.เคร่ืองมือชําง (คีมตัดลวด,กญุแจเล่ือน,คีมล็อก,

คีมปากแบน,ค๎อน,ไขควงปากแบน-ปากแฉก)
พร๎อมกลํองส าหรับใสเคร่ืองมือ จ านวน 1 ชุด
2.5.น้ าล๎างหมึก (Hand Cleaner) จ านวน 6 กระปุก

(12,069.60 บาท)

7 จา๎งเปล่ียนถาํยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส๎กรองน้ ามันเคร่ือง 3,782.45 บาท ตกลงราคา บริษัท อีซูซุอึ้งงํวนไต๐ ออโตเซลส๑ จ ากัด 3,782.45 บาท บริษัท อีซูซุอึ้งงํวนไต๐ ออโตเซลส๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

เปล่ียนไส๎กรองอากาศ และตรวจเช็คเคร่ืองยนต๑ (ราคากลาง 3,782.45 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

ส าหรับรถยนต๑ทะเบียน อห-6222 หมายเลข 3,782.45 บาท
ครุภณัฑ๑ NSO-0702-0013/47

8 จา๎งเปล่ียนถาํยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส๎กรองน้ ามันเคร่ือง 3,782.45 บาท ตกลงราคา บริษัท อีซูซุอึ้งงํวนไต๐ ออโตเซลส๑ จ ากัด 3,782.45 บาท บริษัท อีซูซุอึ้งงํวนไต๐ ออโตเซลส๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

เปล่ียนไส๎กรองอากาศ และตรวจเช็คเคร่ืองยนต๑ (ราคากลาง 3,782.45 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

ส าหรับรถยนต๑ทะเบียน อห-6111 หมายเลข 3,782.45 บาท
ครุภณัฑ๑ NSO-0702-0014/47



6

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
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9 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองถํายเอกสาร 1,669.20 บาท ตกลงราคา บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๏ป จ ากัด 1,669.20 บาท บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๏ป จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

ยี่ห๎อ  TOSHIBA  รํุน E-studio305 (ราคากลาง 1,669.20 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12060100-12926- 1,669.20 บาท
0906-0002/55 รายการอะไหลํท่ีเปล่ียนดังนี้
 - ขาล็อค                     จ านวน  2 ช้ิน
 - เฟอืงยกถาดกระดาษ     จ านวน  2  ช้ิน
 - ตัวเช็คกระดาษ            จ านวน  2  ช้ิน
 - เฟอืงปั่นหมึก               จ านวน 1  ช้ิน

10 ซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถาํยเอกสาร 10,785.60 บาท ตกลงราคา บริษัท เอฟ เอม็ เอ กรุ๏ป จ ากดั 10,785.60 บาท บริษัท เอฟ เอม็ เอ กรุ๏ป จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคา
ยี่ห๎อToshiba รํุน e-STUDIO 305 (T-4530D) (ราคากลาง 10,785.60 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
จ านวน 3 กลํอง 10,785.60 บาท จัดซ้ือ

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถํายเอกสาร 22,737.50 บาท ตกลงราคา บริษัท บูลโอเซ่ียน ซิสเต็มส๑ จ ากัด 22,737.50 บาท บริษัท บูลโอเซ่ียน ซิสเต็มส๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
ยี่ห๎อ Konica-Minalta  รํุน Blzhub 363 (TN414) (ราคากลาง 22,737.50 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
รายละเอียดดังนี้ 22,737.50 บาท จัดซ้ือ
1.ผงหมึกเคร่ืองถาํยเอกสารยี่ห๎อ Konica-Minalta

รํุน Blzhub 363 (TN414) หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-01-12060100-9557-0906-0009/53
(กกค.) จ านวน 2 กล่อง (9,095.00 บาท)
2.ผงหมึกเคร่ืองถาํยเอกสารยี่ห๎อ Konica-Minalta

รํุน Blzhub 363 (TN414) หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-01-12060100-9559-0906-0011/53
(กตป.) จ านวน 2 กล่อง (9,095.00 บาท)
3.ผงหมึกเคร่ืองถาํยเอกสารยี่ห๎อ Konica-Minalta

รํุน Blzhub 363 (TN414) หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-01-12061000-9558-0906-0010/53
(กนต.) จ านวน 1 กล่อง (4,547.50 บาท)
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถํายเอกสาร 75,435 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั 75,435 บาท บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคา
ยี่ห๎อ Fuji Xerox รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 75,435 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
1.ผงหมึกส าหรับเคร่ืองถาํยเอกสาร รํุน DC6000CP 75,435 บาท จัดซ้ือ
รหัสสินค๎า CT200943 หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-01-12060100-9555-0906-0007/53
(กพด.) จ านวน 5 กล่อง (15,515.00 บาท)
2.ผงหมึกส าหรับเคร่ืองถํายเอกสาร รํุน D4070
รหัสสินค๎า CT201820  จ านวน 14 กลํอง
ส าหรับหมายเลขครุภณัฑ๑
1105-03-12060100-14626-0906-0003/57
(สสค.) จ านวน 2 กล่อง (8,560.00 บาท)
1105-04-12060100-14628-0906-0005/57
(สบส.) จ านวน 4 กล่อง (17,120.00 บาท)
1105-06-12060100-14647-0906-0010/57
(สบจ.) จ านวน 2 กล่อง (8,560.00 บาท)
1105-01-12060100-14645-0906-0008/57
(กชอ.) จ านวน 6 กล่อง (25,680.00 บาท)

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองโทรสารและ 51,916.40 บาท ตกลงราคา บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ ากัด 51,916.40 บาท บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
เคร่ืองถํายเอกสาร ยี่ห๎อ Canon  (ราคากลาง 51,916.40 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
รายละเอียดดังนี้ 51,916.40 บาท จัดซ้ือ
1.หมึกเคร่ืองโทรสาร ยี่ห๎อ Canon 
 รํุน L100,120,160 (FX-9)  จ านวน 3 กลํอง
หมายเลขครุภณัฑ๑ 1105-01-12060100-
9037-0001/52 (กพด.) (7,029.90 บาท)
2.หมึกเคร่ืองถํายเอกสาร ยี่ห๎อ Canon 
รํุน IR3245 (NPG-26)  จ านวน  4 กลํอง
 - หมายเลขครุภณัฑ๑ 1105-01-12061000-
0906-0004/53 (กกค.) จ านวน 2 กลํอง
(4,494.00 บาท)
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

 - หมายเลขครุภณัฑ๑ 1105-03-12060100-
9292-0005/53 (สสค.) จ านวน 2 กลํอง
(1,386.00 บาท)
3.หมึกเคร่ืองโทรสารแคนนอน รํุน FX-3
จ านวน 5 กลํอง 
 -  หมายเลขอครุภณัฑ๑
NSO-0914-0001/47 (สบจ.) จ านวน 1 กลํอง
(2,621.50 บาท)
 - หมายเลขครุภณัฑ๑ 
NSO-0914-0002/45 (กชอ.) จ านวน 4 กลํอง
(10,486.00 บาท)
4.หมึกเคร่ืองถํายเอการแคนนอน รํุน IR6010,
IR6010R} 6010NR, (NPG-16) 
จ านวน 3 กลํอง (5,700.00บาท)
หมายเลขครุภณัฑ๑ 1105-04-12060100-
5847-0906-0006/51 (สบส) จ านวน 3 กลํอง
(6,099.00 บาท)
5.หมึกเคร่ืองโทรสารแคนนอน รํุน PG-40BK
หมายเลขครุภณัฑ๑ กบจ-0914-014-06/51
(สสค.) จ านวน 24 กล่อง 
(19,800.00 บาท)

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองถํายเอกสาร 58,693 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 58,693 บาท บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
เคร่ืองพมิพ๑ส าเนาระบบดิจิตอล และ เคร่ือง (ราคากลาง 58,693 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
โทรสารยี่ห๎อ  Ricoh จ านวน 5 รายการ 58,693 บาท จัดซ้ือ
รายละเอียดดังนี้
1.หมึกเคร่ืองถํายเอกสาร ยี่ห๎อ  Ricoh
รํุน MP3352SP, AF1022,2320D, MP 3053
รหัสสินค๎า AF227TN จ านวน 14 ขวด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

 - หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-06-1206100-16176-0906-0011/57
(สบจ.) จ านวน 5 ขวด 
 - หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-01-12060100-13453-0906-0005/56
(กกจ.) จ านวน  7 ขวด
 - หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-06-12060100-14650-0916-0002/57
(กตส.) จ านวน 2 ขวด
2.หมึกพมิพ๑ส าเนาสีด า ริโก๎ รํุน DX-4545,
DD4450  รหัสินค๎า 31SI4500 จ านวน 5 กลํอง
ส าหรับเคร่ืองพมิพ๑ส าเนาระบบดิจิตอล  ยี่ห๎อ
 Ricoh  หมายเลขครุภณัฑ๑ 
1105-06-12060100-14650-0916-0002/57
(สบจ.) จ านวน  5 กล่อง 
3. กระดาษไขแมํพมิพ๑  รํุน DX-4545 
รหัสสินค๎า 31SM4500 จ านวน 3 ม๎วน
(สบจ.) (7,062.00 บาท)
4.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ๑โทรสาร ยี่ห๎อ Ricoh
รํุน SP3510SF หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-01-12060100-14832-0914-0001/57
รหัสสินค๎า 11SP3400TN จ านวน 4 ตลับ (กชอ.)

5.หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ยี่ห๎อ Ricoh
รํุน Aficio SP311SFN หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-06-12060100-16175-0914-0007/57
รหัสสินค๎า 11SP311TN จ านวน 2 ตลับ (สบจ.)

   -  วงเงินงบประมาณ 
สบจ. (25,840.50 บาท) / กตส.(3,745.00 บาท)

กกจ. (13,107.50 บาท) / กชอ. (16,000.00 บาท)
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

15 จ๎างท าผ๎าขนหนูเพื่อเป็นของสมนาคุณ 171,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ลลภสั 160,740 บาท บริษัท เอส เอส พ ีอินเตอร๑เนชั่นแนลเท็กซ๑ไทล๑ จ ากดั เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

โครงการส ารวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของ (ราคากลาง 147,000 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑ 2.บริษัท เอส เอส พ ีอินเตอร๑เนชั่นแนลเท็กซ๑ไทล๑ จ ากดั 123,120 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

ครัวเรือน พ.ศ.2559 จ านวน 3,420 ผืน (e-bidding) 3.ร๎านบางกอกฮัท 153,900 บาท 123,120 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

ประกาศประกวดราคา และเป็น

ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 67 รายการ 117,600 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารเตช่ันเนอร่ี 113,000 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารเตชั่นเนอร่ี เป็นผ๎ูเสนอราคาเพียงรายเดียว

(ราคากลาง 117,600 บาท) อเิล็กทรอนิกส๑ เป็นเงิน มีคุณสมบัติ เสนอราคา ถกูต๎อง

(e-bidding) 113,000 บาท ตรงตามรายละเอยีด และ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

ประกาศประกวดราคา และเป็น

ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด อยูํในวงเงิน

งบประมาณและราคากลาง
ที่ก าหนด

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑  จ านวน 7 รายการ 21,591.53 บาท ตกลงราคา บริษัท อาร๑.ท.ีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 21,591.53 บาท บริษัท อาร๑.ท.ีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคา
รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 21,591.53 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
1. Optical Mouse 3 ปุ่ม สามารถเช่ือมตํอ 21,591.53 บาท จัดซ้ือ
แบบ USB ยี่ห๎อ Microsoft  จ านวน 34 อัน
(สภส. 30 อัน, ศสร.4 อัน)
2.แผํน CD-R Imation (700 MB 80 MIN)
(50 แผํน/หลอด) จ านวน 2 หลอด (สภส.)
3.แผํน DVD-R Imation (50 แผํน/หลอด)
จ านวน 1 หลอด (สภส.)
4.แผํน CD-R Imation ความจ ุ700 MB/80 MIN

พร๎อมกลํอง (แตํละแผํนต๎องบรรจใุนกลํองพลาสติก)

ได๎รับมาตรฐาน ISO จ านวน 109 แผํน (ศสร.)
5.แป้นพมิพ๑คอมพวิเตอร๑ (Keyboard)
แบบ USB ยี่ห๎อ  Logitech รํุน K120
จ านวน 104 ปุ่ม จ านวน 7 อัน 
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(สภส.2,สพก.1,ศสร.4)
6.เม๎าส๑ไร๎สาย ยี่ห๎อ Logitech รํุน M185
จ านวน 1 อัน (ศสร.)
7. USB Port USB 3.0 ยี่ห๎อ GTECH 
จ านวน 6 อัน (ศสร.)
   - วงเงินงบประมาณ
สภส. 13,546.20 บาท / สพก. 337.05 บาท
ศสร. 7,708.28 บาท

18 จา๎งซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองถาํยเอกสาร 13,375 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั 13,375 บาท บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

ยี่ห๎อ  Fuji Xerox Docucentre I 2055 (ราคากลาง13,375 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

หมายเลขครุภณัฑ๑ 1105-02-12060100-7069- 13,375 บาท
0906-0010/51 รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - ครัมลูกกล้ิงสร๎างภาพ  จ านวน  1  ลูก

19 จ๎างพมิพ๑รายงานตัวช้ีวัดส าคัญ พ.ศ. 2558 150,000 บาท ประกวดราคา 1.บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัล พับลิเคช่ัน จ ากดั 128,400 บาท บริษัท อมรินทร๑พร้ินต้ิงแอนด๑พบัลิสชิ่ง จ ากดั เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

(ฉบับพกพา)  จ านวน 3 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง150,000 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑ 2.ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริม 147,660 บาท (มหาชน) ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

1.ตัวช้ีวัดส าคัญด๎านสังคม พ.ศ. 2558 (e-bidding) สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร เป็นเงิน ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

จ านวน 2,000 เลํม ทางการศึกษา (องค๑การค๎าของ สกสค.) 121,980 บาท ประกาศประกวดราคา และเป็น

2.ตัวช้ีวัดส าคัญด๎านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2558 (ศึกษาภณัฑ๑พาณิชย๑) ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด

จ านวน 2,000 เลํม 3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บางกอกบล๏อก 138,800 บาท
3.ตัวช้ีวัดส าคัญด๎านส่ิงแวดล๎อม พ.ศ.2558 4.บริษัท อมรินทร๑พร้ินต้ิงแอนด๑พับลิสช่ิง จ ากดั 121,980 บาท
จ านวน 2,000 เลํม (มหาชน)

5.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง 125,000 บาท
6.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อรุณการพมิพ๑ 156,840 บาท



12

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 จ๎างท าแฟม้สกรีนโลโก๎ สสช. ส าหรับการประชุม 1000,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั สิทธโิชค พร้ินต้ิง 850,000 บาท บริษัท สินทวีการพมิพ๑ จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

จ านวน 2 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง960,000 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑ 2.บริษัท ลุคซ๑ แอดเวอร๑ไทซ่ิง จ ากัด 951,529.60 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

1.แฟม้กระดาษแข็ง จ านวน 10,000 แฟม้ (e-bidding) 3.บริษัท สินทวีการพมิพ๑ จ ากัด 758,000 บาท 758,000 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

2.แฟม้กระดาษอาร๑ตมัน จ านวน 10,000 แฟม้ ประกาศประกวดราคา และเป็น

ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุดอยูํในวงเงิน

งบประมาณและราคากลาง
ที่ก าหนด

21 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร๑ จ านวน 4 รายการ 10,400.40 บาท ตกลงราคา บริษัท อาร๑.ที.เอส (ประเทศไทย) จ ากัด 10,400.40 บาท บริษัท อาร๑.ที.เอส (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
รายละเอยีดดังนี้ (ราคากลาง 10,400.40 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
1.CD-RW Imation ความจ ุ700 MB/80MIN 10,400.40 บาท จัดซ้ือ
พร๎อมกลํอง (แตํละแผํนต๎องบรรจใุนกลํองพลาสติก)
ได๎มาตรฐาน ISO จ านวน 20 แผํน (กพร.)

2.CD-RW Imation ความจ ุ700 MB/80MIN

พร๎อมกลํอง (แตํละแผํนต๎องบรรจใุนกลํองพลาสติก)

ได๎มาตรฐาน ISO จ านวน 220 แผํน

(สสก.100 , สบส.100, กพร.20)

3.แผํน DVD-R Imation (50 แผํน/หลอด)
จ านวน 12 หลอด (กจธ.6,กนต.6)

4.Optical Mouse 3 ปุ่ม สามารถเช่ือมแบบ USB

ยี่ห๎อ Microsoft จ านวน 4 อัน (สสก.)
   - วงเงินงบประมาณ
สสก. 3,188.60 บาท /สบส. 1,605.00 บาท
กจธ. 2,375.40 บาท / กนต. 2,375.40 บาท
กพร. 856.00 บาท
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 13,918.56 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิแลนด๑ จ ากัด 13,918.56 บาท บริษัท ออฟฟศิแลนด๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
1.กระดาษการ๑ด 150 แกรม (ราคากลาง 13,918.56 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
ขนาด 297 มม.X450 มม. (รีมละ 500 แผํน) 13,918.56 บาท จัดซ้ือ
สีฟา้4 รีม,สีชมพ ู4 รีม,จ านวน 8 รีม (สบส.)
2.คร่ังส าหรับปิดเซฟ (กลํองละ 20 แทํง)
จ านวน 20 กลํอง (กกค.)
3.เทียนไข สีเหลือง (แพ๏คละ 12 เลํม)
จ านวน 2 แพ๏ค (กกค.)
4.กระดาษการ๑ดขาว 180 แกรม ขนาด เอ-4
(รีมละ 500 แผํน) จ านวน 10 รีม (กกจ.)
5.ถํานอัลคาไลน๑ ขนาด C ยี่ห๎อ พานาโซนิค
(แพค็ละ 2 ก๎อน) จ านวน 8 แพค็ (กพด.)
6.แทํนประทับตรา ตราม๎า สีแดง ขนาด
8X16 ซม. จ านวน 1 อัน (กพด.)
7.กลํองใสํเอกสารแบบ 1 ชํอง ขนาด กว๎าว 6 นิ้ว
 ยาว 12 นิ้ว สีกรมทํา จ านวน 36 กลํอง (สสค.)

   - วงเงินงบประมาณ
สสค. 2,889.00 บาท /สบส. 5,820.80 บาท
กกจ. 3,210.00 บาท / กกค. 1,121.36 บาท
กพด. 877.40 บาท

23 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน รายละเอียดดังนี้ 87,973.47 บาท
1.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ (ราคากลาง 4,494 บาท) ตกลงราคา บริษัท เคียวเซรํา ด็อคคิวเม๎นท๑ โซลูชันส๑ 4,494 บาท บริษัท เคียวเซรํา ด็อคคิวเม๎นท๑ โซลูชันส๑ มีคุณสมบัติและเสนอราคา
1.1.ผงหมึก TK-439 จ านวน 1 หลอด (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
(สพบ.) เป็นเงิน จัดซ้ือ

4,494 บาท

2.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา ร๎านพฒันากิจ 22,599.47 บาท ร๎านพฒันากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคา
2.1.พลาสติกท าปก BOS A4 150 ไมครอน (ราคากลาง 22,599.47 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
(100 แผํน/หํอ) จ านวน 5 หํอ (สภส.2,ศสร.3) 22,599.47 บาท จัดซ้ือ
2.2.แฟม้ซองพลาสติก A4 ตราช๎าง 
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จ านวน 125 โหล (สพบ. 100, สภส.20,ศสร.8)
2.3.สันรูดพลาสติก 10 มม. PANDA 
(สีด า 5 โหล, สีขาว 10 โหล) จ านวน15 โหล
(สภส.15)
2.4.ล้ินแฟม้พลาสติกยาว 8 นิ้ว FUJI
(12 อัน/แพค็) จ านวน 6 แพค็ (สภส.6)
2.5.กลํองกระดาษใสํเอกสาร 3 ชํอง จ านวน 6 ใบ

(สภส.6)
2.6.ปากกาเขียนแผํน CD ARTLINE หัว M 1.0
(สีด า-4ด๎าม, สีแดง-4 ด๎าม,สีน้ าเงิน-4 ด๎าม)
จ านวน 12 ด๎าม (สภส.)
2.7.กรรไกร 8" 3 M เบอร๑ 1408 จ านวน 3 อัน
(สภส.)
2.8.ไม๎บรรทัดเหล็ก 18" จ านวน 3 อัน (สภส.)
2.9.เคร่ืองเจาะกระดาษ AROMA AHP-215
จ านวน 1 เคร่ือง (สภส.)
2.10.ซองสีน้ าตาลขยายขา๎ง 11"x17" 125 แกรม

ครุฑ (50 ซอง/แพค็) จ านวน 35 แพค็ (สภส.)
2.11.ซองใสํแฟม้ 11รู A4 0.05 ไมครอน
ตราช๎าง (20ซอง/หํอ) จ านวน 200 หํอ (กกค.)
2.12.ดินสอแดง ตราม๎า จ านวน 2 โหล (กกค.)
2.13.กระดาษการ๑ดสีขาว A4 180 แกรม
(250 แผํน/หํอ) จ านวน 2 หํอ (ศสร.)
2.14.เคร่ืองเย็บกระดาษ MAX HD-12N/17
จ านวน 1 เคร่ือง (ศสร.)
2.15.ใส๎ดินสอร 0.5 2B PENTEL กลํองสีทอง
(12 ใส๎/หลอด) จ านวน 12 หลอด (ศสร.)
2.16.ตะแกรงใสํเอกสาร 3 ช้ัน ROBIN 
เบอร๑ 403 จ านวน 3 ชุด (ศสร.)
2.17.ปากกาเคมั 2 หัว ตราม๎า สีน้ าเงิน,ด า,แดง
จ านวน 12 ด๎าม (สภส.)
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3.ซ้ือวัสดุส านัก ผงหมึกเคร่ืองพมิพ๑แผนท่ีสี (ราคากลาง 60,880 บาท) ตกลงราคา บริษัท เอน็.เอส.เอฟ.กรุ๏ป จ ากดั (มหาชน) 60,880 บาท บริษัท เอน็.เอส.เอฟ.กรุ๏ป จ ากดั (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคา
ยี่ห๎อ KIP รํุน COLOR8 บรรจุหลอดละ1,700 เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
กรัม/หลอด ผลิตภัณฑ๑ประเทศญีปุ่่น 60,880 บาท จัดซ้ือ
จ านวน 4 รายการ ดังนี้
3.1.สีฟา้ (Cyan)            จ านวน 1 หลอด
3.2.สีมํวงแดง (Magenta) จ านวน 1 หลอด
3.3.สีเหลือง (Yellow)     จ านวน 1 หลอด
3.4.สีด า (Black)            จ านวน 1 หลอด
   - วงเงินงบประมาณ
สพบ. 7,704.00 บาท / กกค. 2,632.20 บาท
สภส. 72,790.17 บาท / ศสร. 4,847.10 บาท

24 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer 10,486 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 10,486 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง10,486 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

1.ซํอมเคร่ือง Printer Samsung 10,486 บาท
รํุน ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ๑ 
1105-05-12061000-9288-0942-0003/53
รายการอะไหลํท่ีซํอม ดังนี้
 - Chang Fuser Unit       จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน (ของใหมํ)
 - Repair Formater Board   จ านวน  1  ชุด
ซํอมฟอร๑แมตเตอร๑บอร๑ด
2. ซํอมเคร่ือง PrinterLaser Samsung 
รํุน ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ๑ 
1105-02-12061000-9995-0942-0008/54
 - Chang Fuser Unit       จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน (ของใหมํ)
 - Repair Power Supply   จ านวน  1  ชุด
ซํอมพาวเวอร๑ซัพพลาย
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 67,945 บาท ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 67,865.82 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติและเสนอราคา
1.กระดาษถํายเอกสาร 80 แกรม A4 (ราคากลาง 67,865.82 บาท) เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
(รีมละ 500 แผํน) ยี่ห๎อ Double A Green 67,865.82 บาท จัดซ้ือ
จ านวน 682 รีม

26 จ๎างพมิพ๑รายงานการส ารวจธุรกิจทางการค๎า 700,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อรุณการพมิพ๑ 562,878 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อรุณการพมิพ๑ เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2557 (ราคากลาง 573,620 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑ 2.บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัลเคช่ัน 568,170 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

จ านวน 3 รายการ ดังนี้ (e-bidding)    พบัลิเคช่ัน จ ากัด 562,878 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

1.รายงาน "การส ารวจธุรกิจทางการค๎าและ 3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง 580,000 บาท ประกาศประกวดราคา และเป็น

ธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2557" ฉบับรายภาค 4.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อุดมศึกษา 679,450 บาท ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด

6 ฉบับ ได๎แกํ ภาคกลาง ภาคเหนือ 5.บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด๑พับลิสช่ิง จ ากดั 643,819 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงใต๎ ภาคใต๎ ปริมณฑล และ 6.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บางกอกบล็อก 616,000 บาท
กรุงเทพมหานคร ฉบับละ 250 เลํม
รวมจ านวน 1,500 เลํม
2.รายงาน "การส ารวจธุรกิจทางการค๎าและ
ธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2557" 
ฉบับท่ัวราชอาณาจักร จ านวน 300 เลํม
3.สรุปผลท่ีส าคัญ (Pocket Book)  
"การส ารวจธุรกิจทางการค๎าและธุรกิจทาง
การบริการ พ.ศ.2557" จ านวน 300 เลํม
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

27 จ๎างพมิพ๑รายงานการส ารวจอุตสาหกรรมการ 492,500 บาท ประกวดราคา 1.บ.เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัล พับลิเคช่ัน จก. 288,900 บาท .บ.เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัล พับลิเคชั่น จก. เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

กํอสร๎าง พ.ศ. 2557  จ านวน 3 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 439,985 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑ 2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อรุณการพมิพ๑ 429,835 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

1.รายงาน "การส ารวจอตุสาหกรรมกอํสร๎าง (e-bidding) 3.บริษัท เพชรเกษมพร้ินต้ิงกรุ๏ป จ ากัด 417,950 บาท 288,900 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

พ.ศ.2557" ฉบับรายภาค 6 ฉบับ ได๎แกํ 4.บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 402,000 บาท ประกาศประกวดราคา และเป็น

ฉบับกรุงเทพมหานคร ฉบับปริมณฑล ฉบับภาคกลาง 5.บ. สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด๑พับลิสช่ิง จก. 456,783 บาท ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด

ฉบับภาคเหนือ ฉบับภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และ

ฉบับภาคใต๎  ฉบับละ 250 เลํม รวม 1,500 เลํม
2.รายงาน "การส ารวจอุตสาหกรรมกํอสร๎าง
พ.ศ 2557" ฉบับท่ัวราชอาณาจกัร จ านวน 300 เลํม

3.สรุปผลท่ีส าคัญ (Pocket Book) "การส ารวจ
อตุสาหกรรมกอํสร๎าง พ.ศ.2557" จ านวน 250 เลํม

28 จา๎งพิมพ๑แบบสอบถามการประมวลขอ๎มูลพื้นท่ีการ 220,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั อรุณการพิมพ๑ 193,200 บาท บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด๑พับลิสชิ่ง จ ากดั เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

กอํสร๎าง พ.ศ.2559 จ านวน 140,000 ชุด (ราคากลาง 220,000 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑ 2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อุดมศึกษา 180,830 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

(e-bidding) 3.บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 203,000 บาท 182,000 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

4.บริษัท เอกพมิพ๑ไท จ ากัด 193,200 บาท ประกาศประกวดราคา และเป็น

5.บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด๑พับลิสช่ิง จ ากดั 182,000 บาท ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด

6.บริษัท สินทวีการพมิพ๑ จ ากัด 188,720 บาท
7.บริษัท รํุงศิลป์การพิมพ๑ (1977) จ ากดั 165,529 บาท
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

29 จ๎างซํอมเคร่ือง Tablet ยี่ห๎อ SAMSUNG 3,959 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 3,959 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

รํุน GT-N8000 หมายเลขครุภณัฑ๑ (ราคากลาง 3,959 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

1105-01-12061000-14380-0970-0627/56 3,959 บาท
รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Repair Mainboard  จ านวน  1  เคร่ือง

30 จัดซ้ือบัตรสแกนลายนิ้วมือ Card Mifare 32,100 บาท ตกลงราคา บริษัท คอมพิวเตอร๑ เพอริเฟอรัล 32,100 บาท บริษัท คอมพิวเตอร๑ เพอริเฟอรัล มีคุณสมบัติและเสนอราคา
Size : 84x54x0.8 mm. (ราคากลาง 32,100 บาท) แอนด๑ ซัพพลายส๑ จ ากัด แอนด๑ ซัพพลายส๑ จ ากัด อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
Mifare 13.56 MHz. Contactless smart card เป็นเงิน จัดซ้ือ
Capabillty 8 Kbit Reds and write 32,100 บาท
จ านวน  500 ใบ

31 จ๎างปรับปรุงพื้นท่ีห๎องท างานของ ศสร. 91,870.20 บาท ตกลงราคา บริษัท กู๏ด เมเนเจอร๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 91,870.20 บาท บริษัท กู๏ด เมเนเจอร๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 91,870.20 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

1.ร้ือ ถอนผนังพร๎อมขนย๎าย  จ านวน  1 งาน 91,870.20 บาท
2.กั้นผนังยิบช่ัมบอร๑ด หนา 9 มม.
ขนาด 3.70x2.30 เมตร 2 ด๎าน พร๎อมทาสี
3.ติดต้ังระบบไฟฟา้เต๎ารับคํูเสียบขากลมแบน
มีกราวด๑ ยี่ห๎อ PANASONIC จ านวน 14 จุด
4.เดินสายระบบ LAN พร๎อมอุปกรณ๑ติดต้ัง 
มาตรฐาน CAT 6  จ านวน 12 จุด
5.ติดต้ังพดัลมดูดอากาศชนิดฝังฝ้า ขนาด 6 นิ้ว
พร๎อมสวติซ๑ ปิด-เปิด Panasonic จ านวน 2 เคร่ือง

6.ติดต้ัง Partition ใหมํ ขนาด 100x160 cm
แบบคร่ึงทึบคร่ึงกระจก พร๎อมฐาน
จ านวน 2 แผํน
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 356,000 บาท วธิตีลาด

ดังนี้ (ราคากลาง 356,000 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑

1.แฟม้มีสันแบบเจาะรู กระดาษแข็งหุ๎มกระดาษ 53,000 บาท (e-market) 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เจ.ทีซี.ซัพพลาย 80,622.08 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

พมิพ๑ลาย ไมํกันน้ ารอยขูดขีด ยี่ห๎อ UD 690 A4 (ราคากลาง 53,000 บาท) พิจารณา 2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 52,124.16 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

(44.12.20.03-000001)  จ านวน 1,408 แฟม้ ผ๎ูเสนอราคา 52,124.16 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

(52,124.16 บาท) แตํละรายการ เอกสารซ้ือด๎วยวธิตีลาดอเิล็ก

ต่ าสุด ทรอนิกส๑ (e-market) และ

เสนอราคาต่ าสุดอยูํในวงเงิน 

งบประมาณ และราคากลาง

2.กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม 282,000 บาท 1.บริษัท ทัชอนิไทย คอร๑ปอเรช่ัน จ ากดั 285,750 บาท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

ฉลากเขียว (14.11.15.07-000001) (ราคากลาง 282,000 บาท) 2.บริษัท ณัฐบุตร จ ากัด 323,323.07 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

ยี่ห๎อ BANGPAIN  กระดาษถํายเอกสารอยํางดี 3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 363,844 บาท 280,035 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

จ านวน 3,810 รีม 4.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 355,892.10 บาท เอกสารซ้ือด๎วยวธิตีลาดอเิล็ก

(280,035.00 บาท) 5.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั 280,035 บาท ทรอนิกส๑ (e-market) และ

เสนอราคาต่ าสุดอยูํในวงเงิน 

งบประมาณ และราคากลาง

3.กระดาษคุณภาพสูง A4 70 แกรม 21,000 บาท 1.บริษัท ทัชอนิไทย คอร๑ปอเรช่ัน จ ากดั 20,100 บาท บริษัท ทัชอินไทย คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด บริษัทที่ได๎รับคัดเลือกไมํมา

(14.11.15.07-000001) ยี่ห๎อ Quality (ราคากลาง 21,000 บาท) 2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั เจ.ท.ีซี.ซัพพลาย 25,950 บาท เป็นเงิน ท าสัญญาตามเวลาที่ก าหนด

70 แกรม จ านวน 300 รีม 3.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 26,238 บาท 20,100 บาท
(20,100.00 บาท)
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

33 จ๎างเปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส๎กรอง 3,783.52 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต๎ จ ากดั 3,793.52 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต๎ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ

น้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส๎กรองอากาศ ตรวจเช็ค (ราคากลาง 3,783.52 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

และเติมน้ ามันตําง ๆ และน้ ามันเฟอืงท๎าย 3,793.52 บาท
ของรถยนต๑ ฮค-4248 หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-00-12060200-3553-0702-0006/49

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 87 รายการ 233,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 171,980.93 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา

(ราคากลาง 232,864.49 บาท)อเิล็กทรอนิกส๑ 2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร๑ไพร๑ส 215,965.05 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

(e-bidding) 3.บริษัท ตากอรุณสิน จ ากัด 187,315.27 บาท 171,980.93 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
4.บริษัท ซี.ดับพลิว.ดี.อนิเตอร๑เนช่ันแนล จ ากดั 186,723.90 บาท ประกาศประกวดราคา และเป็น

5.ร๎าน จ.โชคธนทรัพย๑ 194,000 บาท ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด อยูํในวงเงิน

6.อาทรพาณิชย๑ 181,519.74 บาท งบประมาณและราคากลาง

ที่ก าหนด

35 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ จ านวน 125 รายการ 3,330,000 บาท วิธีพเิศษ 1.บริษัท โฟนิกซ๑ จ ากดั 2,566,612.21 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) เนื่องจากมีคุณสมบัติเสนอ
(ราคากลาง 3,328,796.61 บาท) 2.บริษัท ลีก๎าบิสสิเนส จ ากัด 2,705,063.79 บาท เป็นเงิน ราคาเหมาะสมตรงตาม

3.บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 2,735,417.55 บาท 2,528,895.78 บาท เง่ือนไขที่ก าหนด อยูํใน
4.บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) 2,528,895.78 บาท วงเงินงบประมาณและ

ราคากลางที่ก าหนด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

36 จัดซ้ือครุภณัฑ๑ส าหรับห๎องประชุม โครงการ 9,296,438 บาท วิธีพเิศษ บริษัท แพลนเนต็ คอมมิวนเิคชั่น เอเชีย จ ากดั 9,269,945 บาท บริษัท แพลนเนต็ คอมมิวนเิคชั่น เอเชีย จ ากดั เนื่องจากมีตุณสมบัติและยื่น
พฒันาระบบบริหารจัดการและควบคุมการ (ราคากลาง 9,296,438 บาท) เป็นเงิน ขอ๎เสนอถกูต๎องครบถว๎นเป็นไป

ประชุม (ระยะท่ี 4) 9,269,945 บาท ตามข๎อก าหนด ราคาที่เสนอ
อยูํในวงเงินงบประมาณและ

ราคากลางที่ก าหนด


