
1

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
1 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจกิจกรรมทางกาย 85,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคช่ัน จ ากัด 53,286 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ของประชากร พ.ศ.2558 จ านวน 300 เล่ม (ราคากลาง 53,286 บาท) ว299 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
53,286 บาท

2 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,675 บาท ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 2,675 บาท บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
Notebook จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง 2,675 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook  2,675 บาท
ยี่ห้อ ASUS รุ่น K450JF หมายเลขครุภณัฑ์
1105-02-12061000-14798-0954-
0014/57 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Batterty     จ านวน 1 ลูก
เปล่ียนแบตเตอร่ี

3 จ้างเปิดจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 1 จุด 214 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 214 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย ส านักสถิติสังคม) (ราคากลาง 214 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

214 บาท

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,745 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,745 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP 2320D หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 3,745 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
1105-04-12060100-16177-0906-0012/57 3,745 บาท
 - หมึกเคร่ือง

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

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

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 17,120 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 17,120 บาท บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ซีร็อกซ์ (รหัสสินค้า CT200417)  ส าหรับ (ราคากลาง 17,120 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX 17,120 บาท
รุ่น Docucenter 2055 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-85-12060100-7069-0906-0010/51
จ านวน 5 กล่อง

6 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 28,216.97 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด 28,216.97 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
น้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองอากาศ และ (ราคากลาง 28,216.97 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
สลับยางถ่วงล้อ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 28,216.97 บาท
ฮท-6723 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-
12060200-9493-0702-0004/53

7 จัดซ้ือยางรถยนต์ ยี่ห้อ บริดสโตน 215-70-15 14,000 บาท ตกลงราคา บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด 14,000 บาท บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
Bs R611  วันท่ีผลิต 0316 (สัปดาห์ท่ี 3 ปี 2016) (ราคากลาง 14,000 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU 14,000 บาท
หมายเลขทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-00-12060200-5733-0702-0002/50
จ านวน 4 เส้น

8 จ้างพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ 50,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 36,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
การส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2558 (ราคากลาง 36,000 บาท) ว299 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 1,000 เล่ม 36,000 บาท
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รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

9 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสาร การส ารวจ 30,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด 18,556 บาท บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ราคากลาง 18,556 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2559 ให้สถิติจังหวัด 18,556 บาท
จ านวน 76 จังหวัด

10 จัดซ้ือยางรถยนต์ ยี่ห้อ บริดสโตน 195-60-15 13,600 บาท ตกลงราคา บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด 13,600 บาท บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
Bs GR100 วันท่ีผลิต 4315 (สัปดาห์ท่ี 43 ปี (ราคากลาง 13,600 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
2015)  ส าหรับรถยนต์ โตโยต้า ศจ-6008 13,600 บาท
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-
0176-0702-0001/48  จ านวน  4 เส้น

11 จัดซ้ือแบตเตอร่ี GS/105D31R ขนาด 12V 3,103 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ 3,103 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
85Ah จ านวน 1 ลูก ส าหรับรถยนต์ ฮค-4248 (ราคากลาง 3,103 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-3553- 3,103 บาท
0702-0006/49

12 จ้างพมิพคู๋์มือการปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 120,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก 93,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
โครงการส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (ราคากลาง 93,000 บาท) ว299 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
(การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : การนับจด) 93,000 บาท
จ านวน 1,500 เล่ม
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ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13 จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพวีดีโอ ยี่ห้อ SONY 4,472.60 บาท ตกลงราคา บริษัท ทวลีาภ โกลเด้น บริดจ ์(1999) จ ากดั 4,472.60 บาท บริษัท ทวลีาภ โกลเด้น บริดจ ์(1999) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
HXR-NX5U  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05- (ราคากลาง 4,472.60 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
12060400-14652-0501-0001/57 4,472.60 บาท
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - Memory Card Slot              จ านวน  1 อัน
 - Recording Integrated Circuit  จ านวน 1 อัน

14 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ โครงการ 500,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย 499,690 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (นับจด) (ราคากลาง 499,690 บาท) ว299 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
รวม 4 รายการ รายละเอียดดังนี้ 499,690 บาท
1.โปสเตอร์ (ออกแบบ และ ผลิตโปสเตอร์)
1.1. ขนาด 420x594 มิลลิเมตร (A2)
1.2 โดยกระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม 
พมิพ ์4 สี 1 ด้าน เคลือบ UV 
1.3 ติดเทปเยื่อกาว 2 หน้า แบบบาง 4 มุม
ด้านหลังโปสเตอร์
1.4 จ านวน 15,000 แผ่น
1.5 บรรจุโปสเตอร์ โดยห่อโปสเตอร์ด้วย
กระดาษน้ าตาลห่อพสัดุโดยปริมาณโปสเตอร์
ไม่เกิน 500 แผ่น ต่อ 1 ห่อ
2.ไวนิล (ออกแบบ และจัดท าป้ายไวนิลทึบแสง)
2.1 ขนาด 1.2x2.4 เมตร
2.2 โดยพมิพอ์ิงค์เจ็ท 4 สี 1 ด้าน บนไวนิล
ทึบแสงความหนา 360 แกรม
2.3 พบัขอบตอกตาไก่ ด้านบน 4 จุด ด้านล่าง
2 จุด
2.4 จ านวน 1,000 ผืน
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รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2.5 บรรจุไวนิล โดยม้วนไวนิลใส่ซองพลาสติก
1 ผืน ต่อ 1 ซอง พร้อมเชือกไนล่อน 6 เมตร 
ต่อ 1 ผืน
3.X Stand (ออกแบบ และจัดท าป้าย 
X Stand มี 2 แบบ แบบละ 100)
3.1 ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 160 ซม.
3.2 โดยป้ายพมิพด้์วย PP Glossy 260 แกรม
indoor ขาต้ังเป็นโครงพลาสติก แขนไฟเบอร์
สามารถเก็บพบัได้
3.3 บรรจุป้าย X Stand โดยม้วนส่วนป้ายใส่
ซองพลาสติกส่วนขาต้ังใส่ถุงผ้ามีหูรูด 1 ถุง
ต่อ 1 ขาต้ัง
จ านวน 200 อัน
4. บรรจุโปสเตอร์ ป้ายไวนิล และป้าย X- Stand
ตาม ข้อ 1-3 ลงในกล่องขนาด 50 x 50 x130
เซนติเมตร และด าเนินการการจัดส่งภายใน
30 นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

15 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 3,681.87 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 3,681.87 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
น้ ามันเคร่ือง และค่าสลับยาง (เนื่องจากครบ (ราคากลาง 3,681.87 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ระยะต้องท าการสลับยาง) รถยนต์หมายเลช 3,681.87 บาท
ทะเบียน ฮล-127  หมายเลขครุภณัฑ์  1105-
01-12060200-16315-0702-0006/58
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ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

16 จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 3,852 บาท ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 3,852 บาท บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง 3,852 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1. เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 3,852 บาท
ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-1201000-
13646-0938-0136/56
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Mainboard    จ านวน   1 ช้ิน
(100-127/220-224-6/3A.60850Hz)

17 จัดส่งแบบสอบถามและเอกสาร โครงการส ารวจ 50,000 บาท ตกลงราคา บริษัท พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากัด 15,976 บาท บริษัท พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (ราคากลาง 15,976 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
พ.ศ.2559 และการส ารวจการประกอบกิจการ 15,976 บาท
โรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ.2559 ให้สถิติจังหวัด
จ านวน 76 จังหวัด

18 จ้างพมิพร์ายงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 74,240 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคช่ัน จ ากัด 73,500 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.Pocket Book รายงานตัวช้ีวัด ITU (ราคากลาง 73,500 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
(International Telecommunication Union 73,500 บาท
2558) โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน
พ.ศ. 2558 จ านวน 200 เล่ม
(ภายในวงเงิน 34,240.00 บาท)
2.Pocket Book  สรุปผลท่ีส าคัญ การท างาน
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558
จ านวน 500 เล่ม
(ภายในวงเงิน 40,000.00 บาท)
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

19 จ้างพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ 35,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 27,392 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2558 (ราคากลาง 27,392 บาท) ว299 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 500 เล่ม 27,392 บาท

20 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน วิธีพเิศษ
เมษายน 2559 ต้ังแต่วันท่ี 1-30 เมษายน 2559
จ านวน 29 คน รายละเอียดดังนี้ 450,240 บาท
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 106,960 บาท) รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 106,960 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน เมษายน 2559 จ านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.6/35 ลว. 11 ม.ีค. 59 สถิติ ที่ 02.6/35 ลว. 11 ม.ีค. 59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

106,960 บาท

2.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 190,480 บาท) รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 190,480 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน เมษายน 2559 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.7/49 ลว. 11 ม.ีค.59 สถิติ ที่ 02.7/49 ลว. 11 ม.ีค.59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

 190,480 บาท

3.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 152,800 บาท) รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 152,800 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน เมษายน 2559 จ านวน  10  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นท่ี 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ท่ี 02.3/043 ลว. 14 ม.ีค. 59 สถิติ ที่ 02.3/043 ลว. 14 ม.ีค. 59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 10 คน จ านวน 10 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

152,800 บาท

21 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจสุขภาพจิต 60,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 38,750 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(ความสุข) คนไทย พ.ศ.2558 จ านวน 500 เล่ม (ราคากลาง 38,750 บาท) ว299 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

38,750 บาท
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

22 จ้างพมิพห์นังสือรายงานประจ าปี 2558 176,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 156,006 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 1,000 เล่ม (ราคากลาง 173,000 บาท) ว299 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

156,006 บาท

23 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 96,408.07 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด 96,408.07 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
น้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียน (ราคากลาง 96,408.07 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ไส้กรองโซล่า เช็คตามสภาพระยะทาง และ 96,408.07 บาท
ซ่อมไดชาร์ท  ซ่อมเทอร์โบชาร์จ 
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท-6724
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-
9494-0702-0005/53

24 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่  Monitor LCD 2,782 บาท ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 2,782 บาท บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ยี่ห้อ HP  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03- (ราคากลาง2,782 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
12061000-13478-0938-0020/56 2,782 บาท
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Mainboard    จ านวน  1 ช้ิน
เปล่ียนเมนบอร์ด
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร์ 61,030.66 บาท
เพื่อใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน รายละเอียดดังนี้
1.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ (ราคากลาง14952.18 บาท)ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด 14,952.18 บาท บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 ยี่ห้อ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
ไอเดียกรีน (รีมละ 500 แผ่น) จ านวน 100 รีม 14,952.18 บาท
1.2.แล็กซีนหุ้มปก ขนาด 2 นิ้ว ยาว 25 หลา
ยี่ห้อคิคูซุย สีด า จ านวน 30 ม้วน
1.3.แฟม้สันกว้าง 3" ขนาด เอ-4 ยี่ห้อยูดี 
รุ่น 690 จ านวน 24 แฟม้
1.4.ปากกาลูกล่ืน สีแดง ยี่ห้อควอนต้ัม 
จ านวน 48 ด้าม

2.ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ (ราคากลาง46,078.48 บาท)ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั(มหาชน) 46,078.48 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 -หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung รุ่น เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
CLP-775ND เพื่อใช้กับเคร่ืองพมิพห์มายเลข 46,078.48 บาท
ครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-13564-
0943-001/56
 -หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother DCP-J140W
เพื่อใช้กับเคร่ืองพมิพห์มายเลขครุภณัฑ์ 
สสค.094-011-03/56
2.1.SAMSUNG BLACK TONER FOR 
CLP775ND (CLTK609S) จ านวน 2 ตลับ
2.2.SAMSUNG CYAN TONER FOR 
CLP775ND (CLTC609S)  จ านวน 3 ตลับ
2.3.SAMSUNG MAGENTA TONER FOR
CLP775ND (CLTM609S) จ านวน 3 ตลับ
2.4.SAMSUNG YELLOW TONER FOR
CLP775ND (CLTY609S)  จ านวน 3 ตลับ
2.5.BROTHER BLACK INK FOR DCP-J140W
(LC-39BK) จ านวน 3 กล่อง
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 80แกรม 55,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด 48,952.50 บาท บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
A4 ยี่ห้อไอเดียกรีน (รีมละ 500 แผ่น) (ราคากลาง 48,952.50 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
จ านวน 500 รีม 48,952.50 บาท
ส าหรับปฏบิัติงานโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 

27 จัดซ้ือวัสดุ โครงการส ารวจความคิดเห็นของ 103,283.48 บาท
ประชาชนเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
รายละเอียดดังนี้
1.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ (ราคากลาง 56,902.60 บาท)ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด 56,902.60 บาท บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 ยี่ห้อ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
ไอเดียกรีน (รีมละ 500 แผ่น) จ านวน 400 รีม 56,902.60 บาท
1.2.กระดาษปก K Colour A4 120 แกรม
ยี่ห้อเคทีว ี(แพ็คละ 100 แผ่น) (สีส้ม# 24 จ านวน

3 แพ็ค, สีฟ้า#11 จ านวน 20 แพ็ค, สีเหลือง#21

จ านวน 20 แพค็, สีเขียว#19 จ านวน 20 แพค็,
สีชมพ#ู17 จ านวน 17 แพค็) จ านวน 80 แพค็
1.3.เทปใส แกน 3 นิ้ว ขนาด 1"x72 หลา
ยี่ห้อสามเอ็ม เบอร์ 500 จ านวน 150 ม้วน
1.4.แฟม้ซองพลาสติกใส่เอกสาร ขนาด A4
คละสี (แพค็ละ 12 ซอง) ยี่ห้อ ออร์ก้า 
จ านวน 35 แพค็

2.ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 8 รายการ (ราคากลาง 23,477.94 บาท)ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั(มหาชน) 23,477.94 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
2.1.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส 5164A เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
(51645A)  จ านวน 2 กล่อง 23,477.94 บาท
2.2.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส C6578D
(C6578C)  จ านวน 2 กล่อง
2.3.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung
ML-4510ND (MLTR307) จ านวน 1 กล่อง
2.4.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson รหัส
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วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2559

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

T616100 Black (T616100) จ านวน 2 กล่อง
2.5.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson รหัส
T616200 Cyan (T616200) จ านวน 2 กล่อง
2.6.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson รหัส
T616300 Magenta (T616300) 
จ านวน 2 กล่อง
2.7.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson รหัส
T616400 Yellow (T616400) 
จ านวน 2 กล่อง
2.8.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson
รหัส T69000 (T619000) จ านวน 1 กล่อง

28 จ้างพมิพร์ายงาน ตัวช้ีวัดด้านเทคโนโลยี 80,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 58,999.80 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2557 (ราคากลาง 58,999.80 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 500 เล่ม 58,999.80 บาท


