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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
33,127.20 บาท ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา (ราคากลาง 28,676 บาท)
ยาเสพติด ปี 2559 จานวน 1 รายการ ดังนี้
1.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)
จานวน 4 กล่อง หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-12061000-100540942-0067/54

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

28,676 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
28,676 บาท

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านและวัสดุใช้กับรถยนต์ราชการ รายละเอียดดังนี้
73,198 บาท
1.จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จานวน 6 รายการ
(ราคากลาง 54,088.50 บาท) ตกลงราคาห้างหุ้นส่วนจากัด วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย 54,088.50 บาทห้างหุ้นส่วนจากัด วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.1.น้ายาถูพื้น ยี่ห้อ Whiz ขนาด 800 มล./ถุง จานวน 50 ถุง
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
เป็นเงิน 2,407.50 บาท
54,088.50 บาท
1.2.ถุงขยะ ขนาดใหญ่ 30X40 นิ้ว จานวน 600 กิโลกรัม
เป็นเงิน 32,100.00 บาท
1.3.ถุงขยะ ขนาดใหญ่ 24X28 นิ้ว จานวน 200 กิโลกรัม
เป็นเงิน 10,700.00 บาท
1.4.น้ายาล้างจาน ขนาด 3,400 มล ยี่ห้อซันไลต์ จานวน 20 แกลอน
เป็นเงิน 192.60 บาท
1.5.เดลี่เฟรชสเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นเลมอน จานวน 36 กระป๋อง
เป็นเงิน 2,889.00 บาท
1.6.น้ายาเช็ดกระจก ขนาด 330cc ยี่ห้อคิงสเตล่า จานวน 4 โหล
เป็นเงิน 2,140.00 บาท
2.จัดซื้อวัสดุใช้กับรถยนต์ราชการ จานวน 3 รายการ
(ราคากลาง 9,942.44 บาท) ตกลงราคา
2.1.น้ากลั่น ขนาด 1,100 มล. จานวน 60 ขวด เป็นเงิน 834.60 บาท
2.2.คาร์โก้ล ขนาด 454 มล. จานวน 64 ขวด เป็นเงิน 4,999.04 บาท
2.3.แว๊กซี่ ขนาด 125 มล. จานวน 64 ขวด เป็นเงิน 4,108.80 บาท

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบัติงานโครงการสารวจความพึงพอใจ 126,784.30 บาท

ตกลงราคา

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด

9,942.44 บาท

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด
เป็นเงิน
9,942.44 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จากัด

126,784.30 บาท

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จากัด

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนต่อ (ราคากลาง 126,784.30 บาท)
การปฏิบัติราชการของสานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2559 โดยใช้กับ
เครื่อง Samsung CLP 770ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0712061000-10061-0943-0001/54, เครื่อง Samsung ML-4551ND
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-12061000-10054-0942-0067/54
และเครื่อง Samsung ML-4510ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0712061000-13517-0942-0010/56 จานวน 6 รายการ ดังนี้
1.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT K609S
Black) จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 18,992.50 บาท
2.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT C609S Cyan)
จานวน 4 กล่อง เป็นเงิน 17,548.00 บาท
3.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT M609S
Magenta) จานวน 4 กล่อง เป็นเงิน 17,548.00 บาท
4.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT Y609S
Yellow) จานวน 4 กล่อง เป็นเงิน 17,548.00 บาท
5.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)
จานวน 3 กล่อง เป็นเงิน 24,492.50 บาท
6.ชุดบารุงรักษาสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510ND
(MLT-R307) จานวน 3 กล่อง เป็นเงิน 30,655.50 บาท
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบัติงานโครงการสารวจความพึงพอใจ 357,849.73 บาท ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
ของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและ (ราคากลาง 357,849.73 บาท)
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้เครื่องพิมพ์ Epson
B300 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 11005-07-12061000-10070-09440006/54, เครื่อง Samsung CLP 770ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 110507-12061000-10061-0943-0001/54, เครื่อง Samsung
ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-9304-09420008/53, 1105-03-12061000-10051-0942-0064/54, 1105-0712061000-10054-0942-0067/54, 1105-07-12061000-100520942-0065/54, 1105-07-12061000-10053-0942-0066/54,
1105-07-12061000-10055-0942-0068/54,1105-07-12061000-

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เป็นเงิน
126,784.30 บาท

ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

357,879.73 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
357,879.73 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
10056-0942-0069/54 และเครื่อง Samsung ML-4510ND
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-07-12061000-13517-0942-0010/56
จานวน 15 รายการ ดังนี้
1.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Epson รหัส T616100 Black
จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 6,125.75 บาท (สธม.5)
2.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Epson รหัส T616200 Cyan
จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 7,704.00 บาท (สธม.5)
3.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Epson รหัส T616300 Magenta
จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 7,704.00 บาท (สธม.5)
4.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Epson รหัส T616400 Yellow
จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 7,704.00 บาท (สธม.5)
5.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT K609S
Black) จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 19,367.00 บาท (สธม.5)
6.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT C609S
Cyan) จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 24,075.00 บาท (สธม.5)
7.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT M609S
Magenta) จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 24,075.00 บาท (สธม.5)
8.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT M609S
Yellow) จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 24,075.00 บาท (สธม.5)
9.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)
จานวน 16 กล่อง เป็นเงิน 114,704.00 บาท (สสค.2,สบจ.1,สธม.13)
10.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510ND (ML-D307L)
จานวน 6 กล่อง เป็นเงิน 61,632.00 บาท (สธม.6)
11.ชุดบารุงรักษาสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510ND
(MLT-R307) จานวน 6 กล่อง เป็นเงิน 56,431.80 บาท (สธม.6)
12.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CD887AA (สีดา)
จานวน 3 กล่อง เป็นเงิน 860.28 บาท (สบจ.3)
13.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CD888A (สี) จานวน 3 กล่อง
เป็นเงิน 860.28 บาท (สบจ.3)
14.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP สีดา รหัส CB335WA จานวน 2 กล่อง
เป็นเงิน 1,177.00 บาท (สบจ.2)

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

15.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP หมึกสี รหัส CB337WA
จานวน 2 กล่อง เป็นเงิน 1,354.62 บาท (สบจ.2)
5 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
21,303.70 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยี่ห้อ Samsung
(ราคากลาง 21,303.70 บาท)
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12061000-148030942-0004/57 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สพก.) รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน
ดังต่อไปนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,885.00 บาท
เปลี่ยนชุดทาความร้อน
- Change Drum จานวน 1 ชุด เป็นเงน 12,091.00 บาท
เปลี่ยนดรัม
2.เปลี่ยนอะไหล่เครื่อง PrinterLaser ยี่ห้อ SAMSUNG
รุ่น CLX-6220FX หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-02-12061000-135540943-0002/56 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศทก.) รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน
ดังต่อไปนี้
- Change ADF Roller Unit จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,990.20 บาท
เปลี่ยนลูกยางโหลดกระดาษ
- Change Exit Roller จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,337.50 บาท
เปลี่ยนลูกยางทางเดินกระดาษ

21,303.70 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
21,303.70 บาท

6 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับเครื่องโทรสาร เพื่อใช้กับเครื่องโทรสาร
18,778.50 บาท ตกลงราคา
ยี่ห้อ SHARS รุ่น NX-A260 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สนว.0914-001-04/52 (ราคากลาง 18,778.50 บาท)
(สบส.), เครื่องโทรสารยี่ห้อ CANON รุ่น JX201 (PG-40) หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ สพก.0914-002-05/53, สพก.0914-002-05/53 (สพก.),
เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-4216F หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
1105-02-120601000-2893-0941-0001/48 (ศทก.), เครื่องโทรสาร
ยี่ห้อ Brother รุ่น 878 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ศทก.0914-001-02/54
(ศทก.), เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น 837MCS หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
สพป.-0914-003-01/55 (สพบ.),สพป.-0914-002-01/55 (กกจ.)
รวมจานวน 5 รายการ ดังนี้

18,778.50 บาท

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จากัด

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จากัด
เป็นเงิน
18,778.50 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1.FO-9C (ฟิล์มสีดา) ยี่ห้อ SHARP จานวน 3 กล่อง
เป็นเงิน 1,348.20 บาท (สบส.3)
2.หมึกโทรสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น JX201 (PG-40) จานวน 9 กล่อง
เป็นเงิน 7,222.50 บาท (สพก.9)
3.หมึกโทรสาร ยี่ห้อ Samsung (SCX-4216D3) จานวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 3,638.00 บาท (ศทก.1)
4.ฟิล์มสาหรับเครื่องโทรสาร Brother รุ่น 878 (รหัส PC-402RF)
จานวน 1 กล่อง เป็นเงิน 856.00 บาท (ศทก.1)
5.ฟิล์มสาหรับเครื่องโทรสาร Brother รุ่น 837MCS (รหัส PC-AS4RF)
จานวน 3 กล่อง เป็นเงิน 5,713.80 บาท (สพบ.2,กกจ.1)
7 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโมรคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER
รุ่น Veriton M4620G หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206100013592-0938-0082/56 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- MB Kit EB75MK Intel B75 BCM576 จานวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 5,885.00 บาท
- VGA GT710 2GB DDR3 64Bit DVI H จานวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 2,621.50 บาท
- Laboour Service Charge จานวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 428.00 บาท

8,934.50 บาท

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด

(ราคากลาง 8,934.50 บาท)

8 จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่ของสานักงาน
2,269,000 บาท ตกลงราคา
สถิติแห่งชาติ ระยะที่ 2 ติดตั้งหลอดไฟฟ้าชนิด Light Emitting Diode (ราคากลาง 2,269,000 บาท)
(LED) ในพื้นที่สานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4 และอาคาร
BO เพื่อทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเดิม ดังนี้
1. หลอดไฟ LED T8 ยาว 60 เซนติเมตร ขนาดกาลังไฟฟ้าไม่เกิน
10 วัตต์ จานวน 321 หลอด เป็นเงิน 189,069.00 บาท
2.หลอดไฟ LED T8 ยาว 120 เซนติเมตร ขนาดกาลังไฟฟ้าไม่เกิน 20
วัตต์ จานวน 2,524 หลอด เป็นเงน 1,620,408.00 บาท
3.หลอดไฟ LED Downlight ขนาด 6 นิ้ว ขนาดกาลังไฟฟ้าไม่เกิน 20

การไฟฟ้านครหลวง

8,934.50 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
8,934.50บาท

2,269,000 บาท

การไฟฟ้านครหลวง
เป็นเงิน
2,269,000 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด
เป็นเงิน
90,238.45 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

วัตต์ จานวน 280 โคม เป็นเงิน 182,000.00 บาท
4.หลอดไฟ LED Downlight ขนาด 8 นิ้ว ขนาดกาลังไฟฟ้าไม่เกิน 20
วัตต์ จานวน 20 โคม เป็นเงิน 14,000.00 บาท
5.วงจรควบคุมปรับลดและปรับเพิ่มแสงสว่าง จานวน 10 วงจร
เป็นเงิน 139,100.00 บาท
6.สายไฟฟ้า ขั้วหลอด เทปพันสายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์ซ่อมแซม
ฝ้าเพดาน อุปกรณ์แก้ไขระบบวงจรไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงต่า จานวน
1 ชุด เป็นเงิน 124,423.00 บาท
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้
90,238.45 บาท ตกลงราคา
1. KT-DT101/8GB Flash Drive 8 GB. ยี่ห้อ Kingston จานวน
(ราคากลาง 90,238.45 บาท)
15 อัน เป็นเงิน 1,572.90 บาท รับประกัน 5 ปี (สสค.15)
2.KT-DT101/16GB Flash Drive 16 GB. ยี่ห้อ Kingston
จานวน 3 อัน เป็นเงิน 465.45 บาท รับประกัน 5 ปี (สสค.3)
3.Logitech M545 Wireless Mouse รับประกัน 1 ปี จานวน 2 ตัว
เป็นเงิน 1,883.20 บาท (สภส.2)
4.Gtech mouse 1200dpi จานวน 22 ตัว เป็นเงิน 2,589.40 บาท
(กชอ.10, สสค.12)
5.ST-DR1000300 ฮาร์ดดิสแบบพกพาขนาด 2.5" ยี่ห้อ Seagate
รุ่น New Backup Plus ความจุ 1 TB รับประกัน 3 ปี จานวน 4 ตัว
เป็นเงิน 8,388.80 บาท (สสค.4)
6.ST-DR2000300 ฮาร์ดดิสแบบพกพาขนาด 2.5" ยี่ห้อ Seagate
รุ่น NEw Backup Plus ความจุ 2 TB รับประกัน 3 ปี จานวน 15 ตัว
เป็นเงิน 46,866.00 บาท (สสค.2,สภส.2,สพก.5,สธม.6)
7.CD-R Sony แพคเดี่ยว พร้อมกล่องพลาสติก จานวน 1,430 แผ่น
เป็นเงิน 19,891.30 บาท (กพย. 200, ศทก .30 ,สสก 100, สบส.150,
สพก.950)
8.CD-RW Sony พร้อมกล่องพลาสติก จานวน 180 แผ่น เป็นเงิน
4,815.00 บาท (ศทก. 10, สสค.20, สบส.150)
9.LB-003 cd label/A4/2 ดวง/50 ผ./แพค ยี่ห้อ BOS
จานวน 32 แพค เป็นเงิน 3,766.40 บาท (ศทก. 2, สพก.30)

บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จากัด

90,238.45 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

10 จ้างเปิดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ สานักบริหารกลาง 214 บาท
จานวน 1 จุด
(ราคากลาง 214 บาท)

ตกลงราคา

11 จ้างซ่อมเครื่อง Tablet SAMSUNG Galaxy Note 10.1 หมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ 1105-05-12061000-14381-0628/56 รายการอะไหล่ที่
เปลี่ยน ดังนี้
- Repair Mainboard จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,782.00 บาท
(VCC Main) ภาคจ่ายไฟ

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เชอร์วิส จากัด

2,782 บาท

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

(ราคากลาง 2,782 บาท)

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละสานัก/กลุ่ม 204,239.46 บาท ตกลงราคา
โดยใช้กับ
(ราคากลาง 204,239.46 บาท)
- เครื่องพิมพ์ HP laserjet P 1005 (ใช้หมึกพิมพ์ HP รหัส CB435A)
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สสก-0942-001-01/52 (สพบ)
- เครื่องพิมพ์ HP laserjet Pro P1102 (ใช้หมึกพิมพ์ HP รหัส
CE285AC) หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สพบ-0942-003-01/53 (สพบ),
สบก-0942-007-01/53 (กจธ)
- เครื่องพิมพ์ HP DeskJet K209A (ใช้หมึกพิมพ์ HP รหัส CD887A,
CD888A) หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ กผย-0944-001-01/53 (กผย)
- เครื่องพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ใช้หมึกพิมพ์ Samsung
รหัส ML-D4550B) หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12061000-90360942-0006/52 (สพบ),1105-03-12061000-10041-0942-0054/54
(สสก), 1105-05-12061000-10158-0942-0081/54 (สพก)
- เครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510ND (ใช้หมึกพิมพ์ Samsung
รหัส MLT-D307L,MLT- R307) หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0312061000-13514-0942-0007/56 (สสก), 1105-05-1206100014803-0942-0004/57 (สพก), 1105-08-12061000-14800-09420001/57 (กพร), 1105-09-12061000-13525-0942-0018/56

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จากัด

214 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
214 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

2,782 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เชอร์วิส จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
2,782 บาท

204,239.46 บาท

บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จากัด
เป็นเงิน
204,239.46 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
5,350 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

(กตส.)
- เครื่องพิมพ์ Samsung ML-2165 (ใช้หมึกพิมพ์ Samsung รหัส
MLT - D101S) หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ สสก-0942-001-03/56 (สสก)
รวม จานวน 8 รายการ ดังนี้
1.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CB435A จานวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 2,131.44 บาท (สพบ.1)
2.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CD887AA (สีดา) จานวน 5 กล่อง
เป็นเงิน 1,433.80 บาท (กผย.5)
3.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CD888A (สี) จานวน 5 กล่อง
เป็นเงิน 1,433.80 บาท (กผย.5)
4.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ HP รหัส CE285AC จานวน 33 กล่อม
เป็นเงิน 71,043.72 บาท (สพบ.2,กพด.15,กจธ.12,กตส.4)
5.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)
จานวน 7 กล่อง เป็นเงิน 44,865.10 บาท (สพบ.1,สสก.3,สพก.3)
6.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510ND (MLT-D307L)
จานวน 5 กล่อง เป็นเงิน 56,175.00 บาท (สสก.2,สพก.2,กพร.1)
7.ชุดบารุงรักษาสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-4510ND
(MLT- R307) จานวน 2 กล่อง เป็นเงิน 20,437.00 บาท (กตส.2)
8.หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ Samsung ML-2165 (MLT-D101S)
จานวน 4 กล่อง เป็นเงิน 6,719.60 บาท (สสก.4)

13 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่องโทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ IP Phone
6,000 บาท
รุ่น FT - 100 จานวน 2 เครื่อง (ทดแทนของเดิม) ดังนี้
(ราคากลาง 5,350 บาท)
1.โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP Phone หมายเลข 0 2142 1261 หมายเลขเครื่อง
081004805 ประจากลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย สานักสถิติสังคม
(ชั้น 3 ทิศเหนือ)
2. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ IP Phone หมายเลข 0 2142 1239 หมายเลขเครื่อง
081003872 ประจากลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 สานักสถิติ
เศรษฐกิจและสังคม (ชั้น 3 ทิศเหนือ)

ตกลงราคา

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

5,350 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

14 จ้างซ่อมฝาถังน้ามันหักเปิดไม่ได้ ตรวจเช็คระบบเบรค ตรวจเช็คคลัทช์
50,360.62 บาท ตกลงราคา
แข็งเข้าเกียร์ยาก ของรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 (ราคากลาง 50,360.62 บาท)
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-00-12060200-9494-0702-0005/53

15 จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสาร "โครงการ
65,000 บาท
สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560" ให้สถิติจังหวัด จานวน 76 จังหวัด (ราคากลาง 21,982 บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด

50,360.62 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด
เป็นเงิน
50,360.62 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

ตกลงราคา

บริษัท พัสดุภณ
ั ฑ์ไทย จากัด

21,982 บาท

บริษัท พัสดุภณ
ั ฑ์ไทย จากัด
เป็นเงิน
21,982 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

16 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับปฏิบัติงานโครงการสารวจความพึงพอใจ
450,230.32 บาท ตกลงราคา
ของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและ (ราคากลาง 450,230.32 บาท)
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวม 8 รายการ ดังนี้
1.กระดาษการ์ดทาปก หนา 150 แกรม ขนาด เอ-4 สีฟา้ ,เขียว,ชมพู,
เหลือง สีละ 5 รีม ๆ ละ 500 แผ่น จานวน 20 รีม
เป็นเงิน 5,007.60 บาท (สธม.20)
2.ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 10 ยี่ห้อ แม็กซ์ จานวน 14 อัน
เป็นเงิน 808.92 บาท (สสค.14)
3.ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10-1 M (กล่องละ 1,000 ตัว) จานวน 50
กล่อง เป็นเงิน 280.88 บาท (สสค.50)
4.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ - 4 ยี่ห้อไอเดียกรีน
(500 แผ่น) จานวน 4,500 รีม เป็นเงิน 4,35,757.50 บาท
(สธม.4,500)
5.สันรูดขนาด 5 มม. ดา/40, ขาว/40 จานวน 80 อัน เป็นเงิน
599.20 บาท (สสค.80)
6.สันรูดขนาด 10 มม. ดา/40, ขาว/40 จานวน 80 อัน เป็นเงิน
684.80 บาท (สสค.80)

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด

450,230.32 บาท

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด
เป็นเงิน
450,230.32 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

7.สันรูดขนาด 15 มม. ดา/240, ขาว/240,น้าเงิน/240 จานวน
720 อัน เป็นเงิน 6,355.80 บาท (สธม.720)
8.แผ่น CD-R ความจุ 700 MB พร้อมกล่องพลาสติก ยี่ห้อ Sony
จานวน 50 แผ่น เป็นเงิน 735.63 บาท (สสค.14)

17 จ้างทาบัตร ตาม พ.ร.บ. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
9,095 บาท
จานวน 2,600 ใบ รายละเอียดดังนี้
(ราคากลาง 9,095 บาท)
1.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการพลเรือน จานวน 1,000 ใบ
พิมพ์ 1 สี (หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษการ์ดขาว ขนาด 8.3x5.5 ซม.
2.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ จานวน 1,000 ใบ
พิมพ์ 1 สี (หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษการ์ดขาว ขนาด 8.3x5.5 ซม.
3.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พลเรือน จานวน 500 ใบ พิมพ์ 1 สี (หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษการ์ขาว
ขนาด 8.3x5.5 ซม.
4.บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
จานวน 100 ใบ พิมพ์ 1 สี (หน้า-หลัง) โดยใช้กระดาษการ์ดขาว
ขนาด 8.3x5.5 ซม.

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส พริ้น โปรดักส์

9,095 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส พริ้น โปรดักส์
เป็นเงิน
9,095 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

18 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox
50,000 บาท
รุ่น DocuCentre-ll 6000 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-12060100- (ราคากลาง 45,796 บาท)
9555-0906-0007/53 และเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น
DocuCentre-V 5070 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-01-1206010018105-0906-0007/59 รวม 3 รายการ ดังนี้
1.ลูกดรัมสร้างภาพ รุ่น DC6000 (รหัสสินค้า CT350648)
จานวน 2 ลูก เป็นเงิน 29,746.00 บาท
2.กล่องใส่ผงหมึกเสีย รุ่น DC6000 (รหัสสินค้า CWAA0663)
จานวน 2 กล่อง เป็นเงิน 3,210.00 บาท
3.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น 5070CP (รหัสสินค้า CT202343)

ตกลงราคา

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

45,796 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
45,796 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

จานวน 3 กล่อง เป็นเงิน 12,840.00 บาท
19 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดตั้งพื้น
96,000 บาท
หรือชนิดแขวน จานวน 2 รายการ (มีระบบฟอกอากาศ)
(ราคากลาง 96,000 บาท)
รายละเอียดังนี้
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ขนาด 36,415.93 บีทียู/ช.ม.
รุ่น AR365E/FCR5-1301 มีแผ่นฟอกอากาศ ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
ได้มาตราฐาน ม.อ.ก. ระบบไฟฟ้า 220V. พร้อมค่าติดตั้งและเดินสาย
ไฟฟ้า ขนาด 1x6 SQM= 2 เส้น และ 2.5 SQM = 1 เส้น ร้อยท่อ EMT
ขนาด 1/2" จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000.00 บาท
(ติดตั้งใช้งานที่ห้องหมวดยานพาหนะ)
2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ขนาด 44,100 บีทียู/ช.ม.รุ่น ARE44/
FCN1600 มีแผ่นฟอกอากาศ ระบบไฟฟ้า 380V. พร้อมค่าติดตั้งและ
รวมค่าเดินสายไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 49,000.00 บาท
(ติดตั้งใช้งานที่ห้องพิมพ์)
- เดินสายไฟฟ้า ขนาด 1X4 SQM = 3 เส้น และ 2.5 SQM = 2 เส้น
ร้อยท่อ EMT ขนาด 3/4" ยาว 50 เมตร ๆ เป็นเงิน 7,000.00 บาท

ตกลงราคา

20 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
390,000 บาท
ตกลงราคา
จานวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้
(ราคากลาง 325,000 บาท)
1.เครื่องถ่ายเอกสารระบบคิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
ยี่ห้อฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentrd - V5070 (ความเร็ว 55 แผ่นต่อนาที)
พร้อมเครื่องป้อนต้นฉบับอัตโนมัติอ่านต้นฉบับครั้งเดียวได้สาเนา 2 แผ่น
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 170,000.00 บาท (กสบ.)
2.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
(ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ ฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre - V4070
(ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที) พร้อมเครื่องป้อนต้นฉบับอัตโนมัติอ่าน
ต้นฉบับเพียงครั้งเดียได้สาเนา 2 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 155,000.00 บาท (ศทก.)

บริษัท อินทนนท์ ซัพพลาย จากัด

96,000 บาท

บริษัท อินทนนท์ ซัพพลาย จากัด
เป็นเงิน
96,000 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

325,000 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
325,000 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

21 จ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบคลัทช์,ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์
62,541.81 บาท ตกลงราคา
(วิ่งสะดุดและกระตุก), ตรวจเช็คและซ่อมรูปโชว์หน้าปัดจอ รถยนต์ (ราคากลาง 62,541.81 บาท)
หมายเลขทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-00-120602005732-0702-0001/50

บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด

62,541.81 บาท

บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด
เป็นเงิน
62,541.81 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

22 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม 490,000 บาท
ตกลงราคา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ
(ราคากลาง 489,000 บาท)
รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED แบบ Network
จานวน 19 เครื่อง เป็นเงิน 205,333.00 บาท
- ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-3170CDW
- มีความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์สี 22 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network 10/100 Base-TX
- สามารถใช้งานผ่าน Wireless LAN IEEE802.11b/g/n
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษ 250 แผ่น
- มี Website ของเจ้าของผลิตภัณฑ์สาหรับการ Download Driver
- สินค้ารับประกัน 3ปี และเพิ่มบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ
(onsite service)
สาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน
จากวันที่ซื้อสินค้า
2. สแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
จานวน 9 เครื่อง เป็นเงิน 1,48,302.00 บาท

บริษัท อาร์.ที.เอส (ประเทศไทย) จากัด

353,635 บาท

บริษัท อาร์.ที.เอส (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
353,635 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

- ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น ScanSnap IX500
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feedre) ได้ 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสาร ได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ 25 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสารได้ขนาดกระดาษ A4
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
- มี Website ของเจ้าของผลิตภัณฑ์สาหรับการ Download Driver

23 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง 3,139.38 บาท
ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่าย โตโยต้า จากัด
อากาศ ตรวจเช็คคลัทช์ (เวลาเหยียบคลัทช์เข้าเกียร์หนักมาก), ตรวจเช็ค(ราคากลาง 3,139.38 บาท)
ที่จุดบุหรี่ (ที่จุดบุหรี่ไม่ทางาน) และตรวจเช็คระบบช่วงล่างทั้งหมด
ของรถยต์หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-0112060200-14613-0702-0001/57
24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 82 รายการ

1,390,000 บาท

สอบราคา 1.บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด
(ราคากลาง 1,381,854.71 บาท)
2.บริษัท สหธุรกิจ จากัด
3.บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
4.บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จากัด

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บ
365,236.48 บาท ตกลงราคา
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ราคากลาง 269,304.02 บาท)
อย่างยั้งยืนในลุ่มทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้า จานวน 35 รายการ

บริษัท โฟนิกซ์ จากัด

3,139.38 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่าย โตโยต้า จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง
3,139.38 บาท

1,163,090 บาท
1,233,043.39 บาท
1,240,543.02 บาท
1,317,202.10 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด
เป็นเงิน
1,163,090 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ้าง

269,304.02 บาท

บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
เป็นเงิน
269,304.02 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

14

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)

26 จัดซื้อวัสดุสานักงาน สาหรับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บ
214,649.49 บาท ตกลงราคา
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า (ราคากลาง 214,649.49 บาท)
อย่างยั้งยืนในลุ่มทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้า จานวน 35 รายการ

27 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 64 รายการ

141,160.36 บาท
(ราคากลาง 141,160.36 บาท)

ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด

214,649.49 บาท

บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จากัด
เป็นเงิน
214,649.49 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

ห้างหุ้นส่วนจากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

141,160.36 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เป็นเงิน
141,160.36 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

