รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องพิมพสําเนาระบบ
ดิจิตอล เครื่องถายเอกสารและเครื่องโทรสารยี่หอ RICOH
รายละเอียดดังนี้
1.หมึกสําหรับเครื่องโทรสาร ริโก รุนSP311(11SP311TN)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-05-12060100-16172-09140004/57 (สพก.) จํานวน 1 ตลับ (3,638.00 บาท)
2.หมึกพิมพสําเนาสีดํา ริโก รุนDX4545,DD4450
(31SI4500) ใชกับเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
ยี่หอ ริโก รุน DX4545 หมายเลขครุภัณฑ
1105-01-12060100-9241-0916-0001/53
(สพบ.) จํานวน 20 กลอง (8,560.00 บาท)
3.หมึกเครื่องถายเอกสาร ริโก MP3352SP, AF1022,
2320D (AF227TN) เพื่อใชกับเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ
ริโก รุน MP3352SP, AF1022, 2320D, MP3053
หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-134530906-0005/56 (กกจ.) จํานวน 2 ขวด (3,745.00 บาท)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-04-12060100-16177-09060012/57 (สนว.) จํานวน 2 ขวด (3,745.00 บาท)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-04-12061000-16178-09060013/57 (สภส.) จํานวน 3 ขวด (5,617.50 บาท)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-09-12060100-0169-09060007/48 (กตส.) จํานวน 2 ขวด (3,745.00 บาท)

2

จัดซื้อไสกรองน้ํา เพื่อใชกับเครื่องกรองน้ํา 5 ขั้นตอน
ยี่หอ UNI-PURE หมายเลขครุภัณฑ สพป.1072-00601/53 และ สพป.1072-007-01/53 รายละเอียดดังนี้
- ชุดไสกรองน้ํา 5 ชิ้น สําหรับเครื่องกรองน้ํา UNI-PURE
จํานวน 2 ชุด

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )บาท
29,050.50 บาท ตกลงราคา

2,000 บาท ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

รานพัฒนากิจ

29,050.50 บาท

1,926 บาท

1

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
29,050.50 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

รานพัฒนากิจ

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

เปนเงิน
1,926 บาท

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

2

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง )บาท
2,953.20 บาท ตกลงราคา ริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากั 2,953.20 บาทริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากั เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
เปนเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง
2,953.20 บาท

3

จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไสกรองอากาศ ตรวจเช็คและเติมน้ํามันเกียร-เฟอง
ทาย ตรวจเช็คระบบคลัชท คลัชทเขายากและแข็ง
(คลัชทลื่น) ของรถยนต ทะเบียน ศจ-6005 หมายเลข
ครุภัณฑ 1105-00-12060200-0177-0702-0002/48

4

จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องโทรสาร ยี่หอ CANNON
รุน JX-201 หมายเลขครุภัณฑ กบจ-0914-0006-06/51
รายการอะไหลที่ซอมเปลี่ยนมีดังตอไปนี้
- หัวพิมพ จํานวน 1 ชิ้น

1,605 บาท ตกลงราคา บริษัท สไมล คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด

1,605 บาท บริษัท สไมล คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในภายใน
เปนเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กําหนด
1,605 บาท

5

จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ยี่หอ HP
รุน Pavillion dv 2808tx หมายเลขครุภัณฑ
1105-02-12061000-8802-0954-0049/51
รายการอะไหลที่ซอม ดังตอไปนี้
- ซอมชุดภาคจายไฟ จํานวน 1 ชุด

4,066 บาท ตกลงราคา ริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากั

4,066 บาทริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จําก เปนผูเสนอราคาอยูในภายใน
เปนเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กําหนด
4,066 บาท

6

จางจัดสงแบบสอบถามและเอกสารใหสถิติจังหวัด
"โครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร
พ.ศ.2558-2559" จํานวน 74 จังหวัด

30,000 บาท ตกลงราคา

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด

12,100 บาท

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
เปนเงิน
12,100 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กําหนด

7

จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนเหล็กทึบ ภายใน 3 ชั้น รุน DO-313S
ยี่หอไทพัท (สีเทาสลับ) จํานวน 5 ตู (กลุมนิติการ)

17,120 บาท ตกลงราคา

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด

17,120 บาท

บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด
เปนเงิน
17,120 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

8

ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องถายเอกสาร
ยี่หอ Fuji Xerox จํานวน 2 รายการ รายละเอียดังนี้
1.ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร รุน DC600CP รหัสสินคา
CT200943 จํานวน 5 กลอง
เพื่อใชกับเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ Fuji Xerox
รุน Docurenter II6000 (DC6000CP)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-9555-09060007/53) (กพด.)
2.ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร รุน D4070 รหัสสินคา
CT201820 จํานวน 7 กลอง
เพื่อใชกับเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ Fuji Xerox
รุน IV4070 หมายเลขครุภัณฑ 1105-03-1206010014627-0906-0004/57 (สสค. 3 กลอง)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-05-12060100-14624-09060001/57 (สพก. 2 กลอง)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-07-12060100-14643-09060006/57 (สธม. 2 กลอง)

9

จางพิมพรายงาน จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1.พิมพ Pocket Book สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจ
สุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย กุมภาพันธ 2558
จํานวน 500 เลม (35,000.00 บาท)
2.พิมพ Pocket Book สรุปผลที่สําคัญ ผูทํางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557
จํานวน 1,000 เลม (43,000.00 บาท)

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )บาท
45,475 บาท ตกลงราคา

78,000 บาท ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ธนาเพรส จํากัด

3

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
45,475 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
45,475 บาท

51,734.50 บาท

บริษัท ธนาเพรส จํากัด

เปนเงิน
51,734.50 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร Notebook ยี่หอ BenQ
รุน Joybook S41 หมายเลขครุภัณฑ 1105-0712061000-8639-0954-0037/51 รายการอะไหลที่
ซอมดังตอไปนี้
- ซอมชุดภาคจายไฟ จํานวน 1 ชุด

4

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง )บาท
4,119.50 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 4,119.50 บาท บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด มีคุณสมบัติและเปนผูเสนอราคา
เปนเงิน
เหมาะสม
4,119.50 บาท

11 จางซอมเปลี่ยน กระจกฝาทายบานหลัง ซอมฝากระโปรง
ทาย และซอมกันชนหลัง สําหรับรถยนต หมายเลข
ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ 1105-0012060200-13458-0702-0007/56

35,007.19 บาท ตกลงราคา ริษัท โตโยตานนทบุรี ผูแทนจําหนายโตโยตา จําก 35,007.19 บาทริษัท โตโยตานนทบุรี ผูแทนจําหนายโตโยตา จํากเปนผูเสนอราคาอยูในภายใน
(สํานักงานใหญ)
(สํานักงานใหญ)
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กําหนด
เปนเงิน
35,007.19 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1.หมึกเครื่องโทรสาร รุน L100,120,160 (FX-9)
จํานวน 2 กลอง
เพื่อใชกับเครื่องโทรสาร ยี่หอ Canon รุน L100,120,160
(FX9) หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-90370914-0001/52(กพด.) (4,686.60 บาท)
2.หมึกเครื่องถายเอกสาร รุน IR3245 (NPG-26)
จํานวน 2 กลอง
เพื่อใชกับเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ Canon รุน IR3245
(NPG-26) หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12061000906-0004/53 (กกค.) (4,494.00 บาท)
3.ฟลมสําหรับเครื่องโทรสาร brother รุน 83MCS
(PC-AS4RF) (1กลอง มี 4 มวน)
เพื่อใชกับเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother รุน 837MCS
(รหัส PC-AS4RF) หมายเลขครุภัณฑ สพป-0914-00201/55 (กกจ.) (1,904.60 บาท)

11,085.20 บาท ตกลงราคา

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด

11,085.20 บาท

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด
เปนเงิน
11,085.20 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

13 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องโทรสาร ยี่หอ KYOCERA
จํานวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.ผงหมึก TK-410 จํานวน 1 กลอง
เพื่อใชกับเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ KYOCERA
รุน KM2020 หมายเลขครุภัณฑ 1105-03-120601000906-0003-49 (สสก.) (4,494.00 บาท)
2.ผงหมึก TK-439 จํานวน 1 กลอง
เพื่อใชกับเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ KYOCERA
รุน TASKALFA 221 หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
8,988 บาท ตกลงราคา บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท โซลูชั่นส
(ประเทศไทย) จํากัด

5

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

8,988 บาท บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท โซลูชั่นส
(ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
8,988 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

66,447 บาท บ.เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จก.
เปนเงิน
66,447 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

12060100-10765-0906-0003/54 (สพบ.) (4,494.00 บาท)

14 จางพิมพรายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรม
และเกสตเฮาส พ.ศ.2557 จํานวน 300 เลม

70,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด

15 1.ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.1หมึกสําหรับเครื่องโทรสาร ริโก รุน SP311SFN
หมายเลขครุภัณฑ 1105-06-1206010016175-0914-0007/57 จํานวน 1 ตลับ
1.2.หมึกพิมพสําเนาสีดํา ริโก DD4450 สําหรับเครื่อง
พิมพสําเนา RICOH หมายเลขครุภัณฑ 1105-0612060100-14650-0916-0002/57 จํานวน 4 กลอง
2.ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4
(รีมละ 500 แผน) ยี่หอ Double A green
จํานวน 131 รีม

18,500 บาท ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

5,350 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
5,350 บาท

ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 13,035.81 บาท หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เปนเงิน
13,035.81 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

16 จางพิมพรายงานการสํารวจองคการเอกชนที่ไมแสวงหา
กําไร พ.ศ.2556 จํานวน 300 เลม

17 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผน)
ยี่หอ Double A green จํานวน 50 รีม
2.กาวแทง (ขนาดไมต่ํากวา 21 กรัม) ยี่หอ ชาง
จํานวน 24 แทง
3.เชือกกลุมขาว (30 เสน ขนาดไมนอยกวา 70 กรัม
ไมรวมแกน) จํานวน 30 กลุม
4.แฟม 2 หวง ปกพลาสติกPP สี ขนาด A4 สันหนา
ประมาณ 3 ซม. สันแฟมมีซองพลาสติกสําหรับใสปายชื่อ
ที่สามารถดึงเขาออกไดสะดวก ยี่หอ ชาง 420 A4
จํานวน 36 แฟม
5.ลวดเย็บกระดาษ เบอร 35 (กลองละ 1,000 ตัว)
ISO 9001:2000 ยี่หอ MAX จํานวน 60 กลอง
6.กลองกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชั้น ขนาด 15"x18"x10"
(กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 300 กลอง
7.กบเหลาดินสอ แบบมือหมุน ยี่หอ Aroma จํานวน 2 อัน
8.เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู (ขนาดใหญ : เจาะไดไมต่ํากวา
160 แผน) ยี่หอ Kangaro HDP2320 จํานวน 1 เครื่อง
9.ที่เย็บกระดาษ ขนาดใหญ ยี่หอ Aroma HD-1224
จํานวน 1 เครื่อง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )บาท
55,000 บาท ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด

31,770 บาท
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ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด
เปนเงิน
31,770 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

23,418.88 บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 23,418.88 บาท หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เปนเงิน
23,418.88 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน ผงหมึก (รหัสสินคา CT201820)
จํานวน 3 กลอง สําหรับเครื่องถายเอกสาร ฟูจิ ซีร็อกซ
หมายเลขครุภัณฑ 1105-03-12060100-146270906-0004/57
19 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.หมึกสําหรับเครื่องพิมพ HP หมายเลขครุภัณฑ
11005-03-12061000-6263-0942-0012/51
รุน Q7551A จํานวน 3 ตลับ
2.หมึกสําหรับเครื่องพิมพ SAMSUNG หมายเลขครุภัณฑ
11005-03-12061000-10047-0942-0060/54
รุน ML-D4550B จํานวน 3 ตลับ

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานโครงการสํารวจ
พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2558
จํานวน 9 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.หมึกพิมพ HP รุน CE285AC จํานวน 3 ตลับ
2.หมึกพิมพ HP รุน CN045AA (Black) จํานวน 10 ตลับ
3.หมึกพิมพ HP รุน CN046AA (Cyan) จํานวน 10 ตลับ
4.หมึกพิมพ HP รุน CN047AA (Magenta)จํานวน10 ตลับ
5. หมึกพิมพ HP รุน CN048AA (Yellow) จํานวน10 ตลับ
6.หมึกพิมพ Samsung รุน ML-D4550B จํานวน 3 ตลับ
7.แผน CD-R 700MB พรอมกลอง Maxell#CD-R80(1P)
จํานวน 200 แผน
8.แผน CD-RW 700MB พรอมกลอง Maxell#CD-RWH80
(1P) จํานวน 50 แผน
9.External Harddisk 2TB., 2.5",USB 3.0, Western
(รับประกัน 3 ป) จํานวน 12 อัน

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )บาท
12,840 บาท ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
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ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
12,840 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
12,840 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

36,041.88 บาท ตกลงราคา

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

36,041.88 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน
36,041.88 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

100,000 บาท ตกลงราคา

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

99,969.03 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน
99,969.03 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

21 ซื้อวัดสํานักงาน ผงหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร
ยี่หอ Konica-minalta รุน bizhub 363 (TN414)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-120100-9557-09060009/53 จํานวน 2 กลอง (กกค.) (9,095.00 บาท)
และหมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-95580906-0010/53 จํานวน 2 กลอง (กนต.)
(9,095.00 บาท)

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )บาท
18,190 บาท ตกลงราคา

22 จางพิมพรายงาน "สถิติ" ใครไดใชประโยชน 2558"
จํานวน 200 เลม

35,000 บาท ตกลงราคา

23 จางผูรับจางเหมาเอกชนดําเนินงานประจําเดือน สิงหาคม 2558

322,560 บาท

ตั้งแตวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2558 จํานวน 32 คน
รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ ในเดือน
สิงหาคม 2558 จํานวน 8 คน

(120,960 บาท)

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ ในเดือน
สิงหาคม 2558 จํานวน 12 คน

(120,960 บาท)

บริษัท บูลโอเซี่ยน ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท ธนาเพรส จํากัด

18,190 บาท

20,779.40 บาท

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท บูลโอเซี่ยน ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน
18,190 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดซื้อ

บริษัท ธนาเพรส จํากัด
เปนเงิน
20,779.40 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

วิธีพิเศษ

(80,640 บาท)

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ ในเดือน
สิงหาคม 2558 จํานวน 12 คน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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วิธีพิเศษ

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/112 ลว. 8 ก.ค. 58
จํานวน 8 คน

80,640 บาท

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/112 ลว. 8 ก.ค. 58
จํานวน 8 คน เปนเงิน
80,640 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/180 ลว. 7 ก.ค. 58
จํานวน 12 คน

120,960 บาท

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/180 ลว. 7 ก.ค. 58
จํานวน 12 คน เปนเงิน
120,960 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/136 ลว. 7 ก.ค. 58
จํานวน 12 คน

120,960 บาท

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/136 ลว. 7 ก.ค. 58
จํานวน 12 คน เปนเงิน
120,960 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

24 จางพิมพปก-บทสรุป พรอมเขาเลมรายงานการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 58)
จํานวน 450 เลม

25 ซอมแอรรถยนต รถยนตหมายเลครุภัณฑ ฮท-6723
หมายเลขครุภัณฑ 1105-00-12060200-94930702-0004/53

26 จางซอมขั้วแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต
หมายเลขทะเบียน อห-981 หมายเลขครุภัณฑ
NSO-0702-0010/45

27 จางซอมแซมประตูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณ
ไมสงบทางการเมือง รายละเอียดดังนี้
1.เปลี่ยนประตูกระจกขอบอลูมิเนียม ขนาด 90X200CM
จํานวน 1 บาน (ทางเดินสํานักนโยบายและวิชาการสถิติ
และสํานักสถิติสังคม)
2.เปลี่ยนชุดลูกบิดและคานผลักประตูหนีไฟ จํานวน 2 ชุด
(กลุมวางแผนและเตรียมงาน สบจ.)
3.เปลี่ยนบานประตูไม ขนาด 90X200 cm พรอม
ลูกบิด 2 งาน (หองผูอํานวยการสํานักบริหารจัดเก็บขอมูล
สถิติ และหองเก็บของ กลุมประสานและควบคุมคุณภาพ
ขอมูล สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิต)ิ
4.เปลี่ยนวงกบและประตูกระจกขอบอลูมิเนียม
ขนาด 90X200 cm พรอมกุญแจ 1 งาน
(หนาหองกลุมประสานและควบคุมคุณภาพขอมูล สบจ.)

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )บาท
24,000 บาท ตกลงราคา

1,070 บาท ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ธนาเพรส จํากัด

บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด
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ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

18,778.50 บาท

1,070 บาท

บริษัท ธนาเพรส จํากัด
เปนเงิน
18,778.50 บาท

บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด
เปนเงิน
1,070 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง

5,376.75 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด 5,376.75 บาท บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
เปนเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง
5,376.75 บาท

50,000 บาท ตกลงราคา

บริษัท กูด เมเนเจอร เซอรวิส จํากัด

43,067.50 บาท

บริษัท กูด เมเนเจอร เซอรวิส จํากัด
เปนเงิน
43,067.50 บาท

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
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วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง )บาท
28 จางซอมเปลี่ยนกันชนหลังซอมพนสี แผงตั้งทายรถตูซอม
41,350.15 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย โตโยตา จํากัด 41,350.15 บาท บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย โตโยตา จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
พนสี ประตูทายเคาะพนสีกระจกประตูทายเปลี่ยน ติดฟลม
(สํานักงานใหญ)
(สํานักงานใหญ)
ที่จะดําเนินการจัดจาง
กระจกบังลม ชุดกาวติดกระจก ชุดกระจกฝาทายไลฝา
เปนเงิน
ตัวหนังสือ COMMUTER ของรถยนต ยี่หอ โตโยตา
41,350.15 บาท
ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ 1105-0012060200-13458-0702-0007/56

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

29 ซอมคลัชท ของรถยนต ยี่หอ โตโยตา ทะเบียน ศจ-6005
หมายเลขครุภัณฑ 1105-00-12060200-0177-07020002/48

17,966.37 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย โตโยตา จํากัด 17,966.37 บาท บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย โตโยตา จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
เปนเงิน 17,966.37
ที่จะดําเนินการจัดจาง
17966.37 บาท

30 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง
และคาสลับยาง-ถวงลอ สําหรับรถยนต หมายเลขทะเบียน
ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-1206020016315-0702-0006/58

1,677.76 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย โตโยตา จํากัด 1,677.76 บาท บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย โตโยตา จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
เปนเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง
1,677.76 บาท

31 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ดังนี้
1.ซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
(เครื่องประกอบ) หมายเลขครุภัณฑ 1105-0512061000-14654-0938-0002/57 (1/3)
รายการอะไหลที่เปลี่ยน ดังตอไปนี้
- Change SD Card จํานวน 1 ชุด
(เปลี่ยน SD การด)

952.30 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

952.30 บาท บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
เปนเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง
952.30 บาท

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

32 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลจอมอนิเตอร ดังนี้
1.ซอมและเปลี่ยนอะไหลจอมอนิเตอร ยี่หอ HP
รุน L1740 หมายเลขครุภัณฑ 1105-05-120610006148-0938-0066/51 รายการอะไหลที่เปลี่ยน ดังนี้
- Change Power Supply จํานวน 1 ชุด
(เปลี่ยนพาวเวอรซัพพลาย)

33 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่อง PrinterLaser Samsung
รุน ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ 1105-0412061000-10017-0942-0030/54 จํานวน 1 เครื่อง
รายการอะไหลที่เปลี่ยน ดังตอไปนี้
- Change Fuser Unit จํานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทําความรอน
- Change Main Gear จํานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดเฟอง
- Change Fuser Fan จํานวน 1 ชุด
เปลี่ยนพัดลมชุดทําความรอน

34 จางพิมพรายงานผลการสํารวจความตองการพัฒนา
ขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 (ฉบับสมบูรณ)
จํานวน 450 เลม

35 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนน้ํามันเกียรและคาซอมคลัชท รถยนต
หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 หมายเลขครุภัณฑ
1105-00-12060200-9494-0702-0005/53

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
1,284 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

5,671 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด

40,000 บาท ตกลงราคา

19,437.62 บาท ตกลงราคา
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1,284 บาท บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
เปนเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง
1,284 บาท

5,671 บาท บริษัท เอ็กเปอรท โซลูชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
เปนเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง
5,671 บาท

บริษัท ธนาเพรส จํากัด

34,427.25 บาท

บริษัท ธนาเพรส จํากัด
เปนเงิน
34,427.25 บาท

บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด

19,437.62 บาท

บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด
เปนเงิน
19,437.62 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

เปนผูเสนอราคาอยูในวงเงิน
ที่จะดําเนินการจัดจาง

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

36 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน
ขอมูลตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )บาท
5,000,000 บาท ตกลง
(ราคากลาง 4,997,500 บาท)

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

4,997,000 บาท

ตัวอยางดานความเหลื่อมล้ํา

37 จางพิมพรายงานแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
จํานวน 2 สาขา รวม 600 เลม ดังนี้
1.รายงานแผนพัฒนาสถิติสาขาหญิงและชาย
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2557-2558 จํานวน 300 เลม
(39,815.00 บาท)
2.รายงานแผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2557-2558 จํานวน 300 เลม
(33,642.94 บาท)

78,600 บาท
125,000 บาท ประกวดราคา 1.บริษัท ธนาเพรส จํากัด
ลาง 124,200 บาท) อิเล็กทรอนิกส 2.บริษัท สไตล ครีเอทีฟเฮาส จํากัด
117,700 บาท
(e-bidding) 3.บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด 85,000 บาท
4.บริษัท พี เอ พริ้นติ้งเฮาส จํากัด
102,000 บาท
5.บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับลิสชิ่ง จํากัด 84,316 บาท
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เปนเงิน
4,997,000 บาท

เนื่องจากเปนผูเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติ

บริษัท ธนาเพรส จํากัด
เปนเงิน
78,600 บาท

เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา
ถูกตองตรงตามรายละเอียดและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ประกาศประกวดราคา และเปน
ผูเสนอราคารวมทุกรายการต่ําสุด

เสนอราคาตามเงื่อนไข อยูในเงิน
วงเงินงบประมาณที่กําหนด

