รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่
1

2

3

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
จ้างซ่อมแซมแก้ไขข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ
84,000 บาท ตกลงราคา บริษัท วิชามัย จากัด
สถิติแบบบูรณาการ ดังนี้
- แก้ไขข้อมูล EA ของ จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ
ต.ท่าตูม ให้ถูกต้อง
- แก้ไขผลการค้นหา EA จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ
ต.ท่าตูม ให้ถูกต้อง
- แก้ไขข้อมูล EA ของ จ.สระบุรี อ.พระพุทธบาท
ต.นายาว ให้ถูกต้อง
- แก้ไขข้อมูลเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีรหัสที่ถูกต้อง
- แก้ไขข้อมูลภายในฐานข้อมูล ES Snapshot ที่มีข้อมูล
สถานประกอบการบางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมี
การระบุรหัสภาคที่ไม่ถูกต้อง
- แก้ไขโปรแกรมทา ES batch-update โดยใช้รหัสภาคที่
สอดคล้องกับรหัสจังหวัด
- แก้ไขโปรแกรมให้มีการแจ้งเตือนการบันทึก Field ES
TYPE ให้สอดคล้องกับ TSIC code ของสถานประกอบการ
- ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ฯ บนเครือ่ งแม่ข่ายให้เป็น
Version ล่าสุด
งานจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทาตรายาง รวมจานวน 25 รายการ
กลุ่มช่วยอานวยการ จานวน 21 รายการ
ศูนย์สารสนเทศยุทธศาตร์ภาครัฐ จานวน 5 รายการ

4,322.80 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์
(4,012.50 บาท)
(310.30 บาท)

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (hub) 5 Port เพื่อใช้
กระจายสัญญาณ Port Lan จานวน 1 อัน

1,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

1

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

84,000 บาท

บริษัท วิชามัย จากัด
เป็นเงิน
84,000 บาท

มีคุณสมบัติและเป็นผู้เสนอราคา
อยู่ในภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ สสช.กาหนด

4,322.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์

มีคุณสมบัติและเป็นผู้เสนอราคา
อยู่ในภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ สสช.กาหนด

เป็นเงิน
4,322.80 บาท

535 บาท

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
535 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่
4

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่สาคัญการสารวจภาวะ
60,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จากัด
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2557
จานวน 1,000 เล่ม
งานจัดซื้อจัดจ้าง

2

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
39,055 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จากัด

เป็นเงิน
39,055 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

5

จ้างซ๋อมเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Compaq
รุน่ DC770G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-120610006099-0938-0017/51 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนดังนี้
- เปลี่ยนการ์ดจอ PCI Express รุน่ EN210/1GB Asus
จานวน 1 ชุด

1,605 บาท ตกลงราคา บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด

1,605 บาท บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เป็นเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด
1,605 บาท

6

จ้างจัดทาโล่ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี พ.ศ.2558
และจัดทาโล่เพื่อมอบให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ.2557 รายละเอียดดังนี้
1.โล่สาหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ประจาปี พ.ศ.2558
- โล่คริสตัล รุน่ GE004 size M ขนาด 20*13*2.5 ซม.
พร้อมกล่องกระดาษสีน้าเงินบุผ้าต่วนจับจีบ+พ่นทราย
จานวน 1 ชิ้น (กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม)
2.โล่สาหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2557
- โล่คริสตัล รุน่ JA304M size M ขนาด 25.5*13*2.5 ซม.
พร้อมกล่องกระดาษสีน้าเงินบุผ้าต่วนจับจีบ+พ่นทราย
จานวน 3 ชิ้น (กลุ่มการเจ้าหน้าที)่

5,000 บาท ตกลงราคา บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จากัด

5,000 บาท

บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จากัด

เป็นเงิน
5,000 บาท
(1,250 บาท)

(3,750 บาท)

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่
7

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ๋อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer HP Laserjet

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
3,841.30 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด
3,841.30 บาท

P3005 หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 1105-03-12061000-6264-0942-

0013/51 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปลี่ยน ดังนี้
- Repair Fusing Assembly จานวน 1 ชุด

3

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด
เป็นเงิน
3,841.30 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

ชุดทาความร้อน
- Repair Pickup Roller Tray 2 จานวน 1 ชุด
ลูกยางโหลดกระดาษ
-Change Drive Gear

จานวน 1 ชุด

ชุดควบคุมเสียงดัง

8

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer และเครือ่ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครือ่ ง ดังนี้
1.เครือ่ ง Printer Samsung รุน่ ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10021-09420034/54 (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิต)ิ

รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- เปลี่ยนชุดความร้อน จานวน 1 ชุด
- เปลี่ยนชุดดึงกระดาษ จานวน 1 ชุด
2.เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุน่ OPTIPLEX 980
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10494-09380230/54 (กลุ่มปฏิบัติการเครือ่ งคอมพิวเตอร์)
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังนี้
- เปลี่ยนการ์ดจอ PCI EXPRESS รุน่ EN210/1 GB Asus
จานวน 1 ชุด

6,313 บาท ตกลงราคา บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด

6,313 บาท บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เป็นเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด
6,313 บาท

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่
9

4

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง )บาท
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครือ่ ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า 15,489.32 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด 15,489.32 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัดเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
หมายเลขครุภัณฑ์ ฮย-2321 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์
เป็นเงิน
ที่จะดาเนินการจัดจ้าง
1105-01-12060200-14613-0702-0001/57 และ
15,489.32 บาท
เปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อบริคสโตน จานวน 4 เส้น
งานจัดซื้อจัดจ้าง

10 จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดทาโครงการสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2558 (สบจ.) ดังนี้
1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม IDEA GREEN
จานวน 100 รีม

11 จ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์สาเนา ยี่ห้อ RICOH รุน่ DX4545
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9241-09160001/53 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปลี่ยน ดังนี้
- แผ่นแยกระดาษ
จานวน 1 ชิ้น
- CLAMP : ASS-Y
จานวน 1 ชิ้น
- ลูกยางป้อนกระดาษ จานวน 2 ชิ้น
- สายพานส่งกระดาษ จานวน 2 ชิ้น
- ลูกกลิ้ง
จานวน 1 ชิ้น
- สายพานป้อนกระดาษ จานวน 1 ชิ้น

11,600 บาท ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ

9,396.74 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

10,379 บาท

ร้านพัฒนากิจ
เป็นเงิน
10,379 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่จะดาเนินการจัดจ้าง

9,396.74 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
9,396.74 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ที่จะดาเนินการจัดจ้าง

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

12 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนดาเนินงานประจาเดือน มิถนุ ายน 2558

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
( ราคากลาง )บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

5

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ

เป็นผู้มอี าชีพรับจ้าง

ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 1

ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 1

มีประสบการณ์ความชานาญ

สถิติ ที่ 02.6/79 ลว. 6 พ.ค. 58

สถิติ ที่ 02.6/79 ลว. 6 พ.ค. 58

และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จานวน 8 คน

จานวน 8 คน เป็นเงิน

งบประมาณและราคากลาง

445,440 บาท วิธพี ิเศษ

ตั้งแต่วนั ที่ 1- 30 มิถนุ ายน 2558 จานวน 32 คน
รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ ในเดือน

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
(111,360 บาท)

มิถนุ ายน 2558 จานวน 8 คน

111,360 บาท

111,360 บาท
2.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ ในเดือน

(167,040 บาท)

มิถนุ ายน 2558 จานวน 12 คน

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ

167,040 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ

เป็นผู้มอี าชีพรับจ้าง

ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 2

ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 2

มีประสบการณ์ความชานาญ

สถิติ ที่ 02.7/136 ลว. 6 พ.ค. 58

สถิติ ที่ 02.7/136 ลว. 6 พ.ค. 58

และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จานวน 12 คน

จานวน 12 คน เป็นเงิน

งบประมาณและราคากลาง

167,040 บาท
3.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสารวจ ในเดือน
มิถนุ ายน 2558 จานวน 12 คน

(167,040 บาท)

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ

167,040 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ

เป็นผู้มอี าชีพรับจ้าง

ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 3

ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 3

มีประสบการณ์ความชานาญ

สถิติ ที่ 02.3/095 ลว. 6 พ.ค. 58

สถิติ ที่ 02.3/095 ลว. 6 พ.ค. 58

และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จานวน 12 คน

จานวน 12 คน เป็นเงิน

งบประมาณและราคากลาง

167,040 บาท

13 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่สาคัญการสารวจสภาวะ
ทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย
พ.ศ.2557 จานวน 1,000 เล่ม

42,800 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จากัด

14 จ้างพิมพ์หนังสือ ตัวชี้วัดสาคัญของประเทศไทย พ.ศ.2558
(ฉบับพกพา) จานวน 10,000 เล่ม

82,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล็อก

42,800 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จากัด

เป็นเงิน
42,800 บาท
71,583 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกบล็อก
เป็นเงิน
71,583 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15 จ้างซ่อมกระจกมองซ้าย กระจกมองขวา ตรวจเช็คระบบ
แอร์รถยนต์ ตรวจเช็คหม้อน้า รถยนต์ หมายเลขทะเบียน
ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-120602003553-0702-0006/49

16 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครือ่ ง เปลี่ยนกรองโซล่า ไส้กรอง
น้ามันเครือ่ ง ตรวจเช็คระบบเกียร์ ตรวจเช็คระบบเบรค
ตรวจเช็คระยะ 70,000 กม. สาหรับรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-12939-0702-0017/55

17 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ งถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0312060100-14627-0906-0004/57
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนดังนี้
- ดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ จานวน 1 ลูก
18 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ งคอมพิวเตอร์
Notebook จานวน 1 เครือ่ ง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Notebook
ยี่ห้อ Sony รุน่ VAIO หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0212061000-6986-0954-0001/51 รายการอะไหล่
ที่เปลี่ยน ดังนี้
- Repair Mainboard จานวน 1 ชุด
ซ่อมส่วนภาคแสดงผล

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
18,120.45 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด
18,120.45 บาท
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บริษัท สยามนิสสันออโต้ จากัด
เป็นเงิน
18,120.45 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

5,656.02 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด 5,656.02 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัดเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เป็นเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด
5,656.02 บาท

17,120 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด

3,905.50 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด

17,120 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เป็นเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด
17,120 บาท

3,905.50 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จากัด
เป็นเงิน
3,905.50 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

19 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer ดังนี้
ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer SAMSUNG
รุน่ ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0512061000-10036-0942-0049/54 รายการอะไหล่
ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร้อน
- Change Main Gear จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดเฟือง

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
5,778 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด

20 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครือ่ ง เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครือ่ ง
เปลี่ยนไส้กรองเชื้อเพลิง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค
ระบบหม้อน้า ตรวจเช็คน้ามันเกียร์-เฟืองท้าย และซ่อม
ฝากระโปรงท้ายรถยนต์ สาหรับรถยนต์หมาเลขทะเบียน
ศจ-6008 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-120602000176-0702-0001/48

17,448.49 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

21 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer Samsung
รุน่ ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0312061000-10044-0942-0057/54
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน ดังต่อไปนี้
- Repair-HVPS Assy จานวน 1 ชุด
ซ่อมภาคจ่ายไฟแรงดันสูง
- Change ELA UNIT-FUSER จานวน 1 ชุด
ชุดทาความร้อน
- Chang MEA UNIT-GEAR IDLE จานวน 1 ชุด
ชุดเกียร์

7,236.41 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด
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5,778 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัดเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เป็นเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด
5,778 บาท

17,448.49 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เป็นเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด
17,448.49 บาท

7,236.41 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด
เป็นเงิน
7,236.41 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

22 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ ง Printer HP Laserjet
P3005 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-120610006291-0942-0040/51 รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน
ดังต่อไปนี้
- Change Fusing Assembly จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร้อน
- Change Drive Gear
จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดควบคุมเสียงดัง

23 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ ATEC รุน่ Presting หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0612061000-5654-0938-0275/50 รายการอะไหล่ที่
เปลี่ยน ดังนี้
- Repair Mainboard
จานวน 1 ชุด
ซ่อมชุดภาคจ่ายไฟ
- Repair Power Supply จานวน 1 ชุด
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
3,498.90 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด
3,498.90 บาท

2,675 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
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บริษัท พี.ซี.เทค เซอร์วิส จากัด
เป็นเงิน
3,498.90 บาท

เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด

2,675 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เป็นเงิน
วงเงินงบประมาณที่ สสช.กาหนด
2,675 บาท

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

24 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี 2557
จานวน 1,000 เล่ม

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )บาท
160,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท ธนาเพรส จากัด
139,630 บาท
(ราคากลาง 160,000 บาท) 2.บริษัท รุง่ ศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด
217,210 บาท
3.บริษัท บี ที เอส เพรส จากัด
198,000 บาท
4.บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จากัด
133,000 บาท
5.บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุป๊ จากัด
149,800 บาท
6.บริษัท สหมิตรพริน้ ติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จากัด 161,000 บาท
7.บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด
193,200 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดมศึกษา
132,680 บาท
9.บริษัท ลักกี้ สตาร์ มีเดีย จากัด
153,540 บาท
10.บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จากัด
141,240 บาท
11.บริษัท วงศ์สว่างพับลิเคชั่น จากัด
153,438 บาท
12.ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
178,180 บาท
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ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดมศึกษา
เป็นเงิน
132,680.00 บาท

เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
ตรงตามรายละเอียดและเงือ่ นไขที่
กาหนดในเอกสารสอบราคา และ
เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
และราคากลาง

