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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 จ๎างจัดทาโลํสาหรับข๎าราชการและลูกจ๎างประจาที่
เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี ในปี 2558
รายละเอียดดังนี้
- โลํคริสตัล รุํน Custom design ขนาด L พร๎อม
กลํองกระดาษสีน้าเงินบุผ๎าตํวนจับจีบ+พํนทราย
จานวน 23 ชิ้น

2 จ๎างพิมพ๑สมุดทะเบียน จานวน 4 รายการ
และใบเสร็จรับเงิน จานวน 1 รายการ
รวม 5 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.ทะเบียนคุมเงินประจางวดสํวนจังหวัด
(เลํมละ 150 แผํน ตีเบอร๑คูํ 1-150) จานวน 76 เลํม
2.ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
(เลํมละ 100 แผํน ตีเบอร๑คูํ 1-100) จานวน 76 เลํม
3.ทะเบียนคุมการเบิกจํายเงินจากคลัง
(เลํมละ 100 แผํน ตีเบอร๑คูํ 1-100) จานวน 76 เลํม
4.รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
(เลํมละ 50 แผํน ตีเบอร๑เรียง 1-100) จานวน 76 เลํม

5. ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 19X21 ซม.
เลํมละ 20 ชุดๆละ 2 แผํน จานวน 228 เลํม

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
29,900 บาท ตกลงราคา บริษัท แอมปา อินเตอร๑เทรด จากัด
29,900 บาท

99,617 บาท

ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จากัด

99,617 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท แอมปา อินเตอร๑เทรด จากัด
เป็นเงิน
29,900 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

บริษัท ธนาเพรส จากัด

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

เป็นเงิน
99,617 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

3 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่อง Printer
จานวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1.ซํอมเครื่อง Printer Samsung รุํน ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-05-12061000-10029-09420042/54 (เปิดไมํตดิ ไฟไมํเข๎าเครือ่ ง ชุดความร๎อน

เป็นรอย) รายละเอียดที่ซํอมดังนี้
- ซํอม BOARD SUPPLY จานวน 1 ชุด
(แผงควบคุมการจํายไฟของเครื่องพิมพ๑)
(กลุํมบริการและเผยแพรํข๎อมูล สานักสถิติพยากรณ๑)
2.เปลี่ยนอะไหลํเครือ่ ง Printer Samsung รุนํ ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-05-12061000-10032-0942-

0045/54 (พิมพ๑เสียงดัง กระดาษติด) รายการ
อะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- เปลี่ยนชุดความร๎อน
จานวน 1 ชุด
- เปลี่ยนชุดเฟืองขับ (Drive Gear) จานวน 1 ชุด
(กลุํมบริการและเผยแพรํข๎อมูล สานักสถิติพยากรณ๑)
3.เปลี่ยนอะไหลํเครือ่ ง Printer Samsung รุนํ ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12061000-10039-0942-

0052/54 (พิมพ๑เสียงดัง กระดาษติด) รายการอะไหลํ
ที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- เปลี่ยนชุดความร๎อน
จานวน 1 ชุด
- เปลี่ยนชุดเฟืองขับ (Drive Gear) จานวน 1 ชุด
(กลุํมสถิติแรงงาน สานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)
4.เปลี่ยนอะไหลํเครือ่ ง Printer Samsung รุนํ ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-07-12061000-10054-0942-

0067/54 (พิมพ๑เสียงดัง กระดาษติด) รายการอะไหลํ
ที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- เปลี่ยนชุดความร๎อน
จานวน 1 ชุด
- เปลี่ยนชุดเฟืองขับ (Drive Gear) จานวน 1 ชุด
(ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักสถิติสาธารณมติ)

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ราคากลาง(บาท)
18,297 บาท ตกลงราคา บริษัท สไมล๑ คอมพิวเตอร๑ เซอร๑วสิ จากัด
18,297 บาท บริษัท สไมล๑ คอมพิวเตอร๑ เซอร๑วสิ จากัด มีคณุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
18,297 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

4 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครือ่ ง Printer Samsung

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
5,457 บาท
ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด

รุนํ ML-4551ND หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑ 1105-03-12061000-

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

5,457 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

5,457 บาท

10043-0942-0056/54 รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังนี้

- Change Fuser Unit จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร๎อน
- Change Main Gear จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดเฟือง

5 จ๎างพิมพ๑รายงานการสารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ทํองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 จานวน 350 เลํม

98,000 บาท

6 จ๎างเปลี่ยนถํายน้ามันเครือ่ ง เปลี่ยนไส๎กรองน้ามันเครือ่ ง

5,106.04 บาท

ตกลงราคา บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลั พับลิเคชั่น จากัด

80,143 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลั พับลิเคชั่น จากัด

เป็นเงิน
80,143 บาท

ตกลงราคา บริษัท โตโยต๎านนทบุรี ผู๎จาหนําย โตโยต๎า จากัด

เปลี่ยนถํายน้ามันเบรค เปลี่ยนน้ามันเกียร๑-น้ามันเฟืองท๎าย

5,106.04 บาท บริษัท โตโยต๎านนทบุรี ผู๎จาหนําย โตโยต๎า จากัด มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

สลับยางถํวงล๎อ 4 เส๎น ตรวจเช็คระยะ 80,000 กม.
รถยนต๑ ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑
1105-01-12060200-12939-0702-0017/55

7 จ๎างซํอมรถยนต๑ (น้ามันดีเซลรั่วหน๎าเครื่องยนต๑)
รถยนต๑ ทะเบียน ฮค-4248 หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑
1105-00-12060200-3553-0702-0006/49

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

5,106.04 บาท

11,882.35 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต๎ จากัด

11,882.35 บาท

บริษัท สยามนิสสันออโต๎ จากัด
เป็นเงิน
11,882.35 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

4

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับที่

8 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่องถํายเอกสาร

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
8,453 บาท
ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จากัด

ยี่ห๎อ Fuji Xerox รุนํ DC6000CP หมายเลขครุภัณฑ๑

1105-01-12060100-9555-0906-0007/53
รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
8,453 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
8,453 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

- แผงควบคุมชุดป้อนกระดาษบนฝาเครือ่ ง จานวน 1 ชิ้น

- ตัวชํวยป้อนกระดาษ จานวน 1 ชิ้น
- ตัวแยกกระดาษและกันกระดาษซ๎อน จานวน 1ชิ้น
- ตัวตรวจเช็คทางเดินกระดาษของถาด 4 จานวน 1 ชิ้น

9 จ๎างพิมพ๑รายงาน "ประเด็นเดํน และข๎อมูลาคัญ :
ผลสารวจ/ สามะโน ในปี 2557" จานวน 200 เลํม

35,000 บาท

ตกลงราคา บริษัท ศรีเมืองการพิมพ๑ จากัด

30,000 บาท

10 จ๎างพิมพ๑รายงาน จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.รายงานการสารวจการประกอบการขนสํงด๎วย

90,000 บาท

ตกลงราคา บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัลพับลิเคชั่น จากัด

79,180 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัลพับลิเคชั่น จากัด มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

รถโดยสารประจาทาง พ.ศ.2557 (ผู๎ได๎รับใบอนุญาตฯ)

จานวน 250 เลํม
2.รายงานการสารวจการประกอบการขนสํงด๎วย
รถโดยสารประจาทาง พ.ศ.2557 (ผู๎ประกอบการรถรํวม)

จานวน 250 เลํม

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ๑ จากัด
เป็นเงิน
30,000 บาท

79,180 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

5

รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับที่

11 จัดซื้อพานพุํมเงิน พุํมทอง เพื่อใช๎ในงานเฉลิมพระเกียรติ

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
3,370 บาท
ตกลงราคา นายบพิธ ดิษฐ๑อาไพ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
3,370 บาท

สมเด็นพระนางเจ๎าสิริกติ ิ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เป็นเงิน
3,370 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคา
อยูํในวงเงินที่จะดาเนินการ
จัดซื้อ

ร๎านพัฒนากิจ
เป็นเงิน
963 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคา
อยูํในวงเงินที่จะดาเนินการ
จัดซื้อ

นายบพิธ ดิษฐ๑อาไพ

12 สิงหาคม 2558 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558
ณ มณฑลพิธีท๎องสนามหลวง รายละเอียดดังนี้
- พานพุํมเงิน พุํมทอง "สก" ขนาดโฟมเบอร๑ 7
(ความสูงโฟมขนาด 9 นิ้ว) แบบคล๎องมาลัย

จานวน 2 พุํม

12 จัดซื้อไส๎กรองน้าสาหรับเครื่องกรองน้า 5 ขั้นตอน
สาหรับเครื่องกรองน้า UNI-PURE จานวน 1 ชุด
หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑ สธม.-1072-001-07/53

13 จ๎างพิมพ๑รายงานสถิติ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.รายงานโครงการสารวจสภาวะทางสังคม
วัฒนธรรม และสุขภาพ (ความสุข) คนไทย
พ.ศ. 2557 จานวน 300 เลํม
เป็นเงิน 65,000.00 บาท
2.รายงานสรุปผลที่สาคัญการใช๎พลังงานของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2557 จานวน 1,000 เลํม
เป็นเงิน 45,000.00 บาท

1,000 บาท

ตกลงราคา ร๎านพัฒนากิจ

139,000 บาท

ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจากัด อุดมศึกษา
ราคากลาง 138,000 บาทอิเล็กทรอนิกส๑ 2.บริษัท รุงํ ศิลป์การพิมพ๑ (1977) จากัด

(e-bidding) 3.บริษัท ศรีเมืองการพิมพ๑ จากัด
4.บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลั พับลิเคชั่น จากัด

5.บริษัท พี เอ พริ้นติ้งเฮ๎าส๑ จากัด

963 บาท

165,850 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัล พับลิเคชั่น จากัดเนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา
ถูกต๎องตรงตามรายละเอียดและ
เป็นเงิน
236,300 บาท
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
138,000 บาท
117,700 บาท
ประกาศประกวดราคา และเป็น
117,700 บาท
ผู๎เสนอราคาต่าสุด
137,000 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
406,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

14 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ
วิธตี ลาด
ตามรายละเอียดดังนี้
ราคากลาง 406,000 บาทอิเล็กทรอนิกส๑
1.ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ ดังนี้
28,000 บาท (e-market) 1.บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จากัด
1.1.แฟ้มมีสันแบบเจาะรู กระดาษแข็งหุ๎มกระดาษ ราคารกลาง 28,000 บาท พิจารณา 2.ห๎างหุน๎ สํวนจากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
พิมพ๑ลาย ไมํกันน้ารอยขูดขีด ยี่ห๎อ ตราม๎า
ผู๎เสนอราคา
แฟ้มสันกว๎าง 3 นิ้ว H-401A4 จานวน 544 แฟ้ม
แตํละรายการ
(20,372.80 บาท)
ต่าสุด

2.ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ ดังนี้

370,000 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

20,372.80 บาท
22,630.40 บาท

บริษัท นามมีอุตสาหกรรม จากัด
เป็นเงิน
20,372.80 บาท

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ เสนอราคา
ถูกต๎องตรงตามรายละเอียดและ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดใน
เอกสารซื้อด๎วยวิธตี ลาดอิเล็ก
ทรอนิกส๑ (e-market) และ
เสนอราคาต่าสุดอยูํในวงเงิน
งบประมาณ และราคากลาง

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ เสนอราคา
ถูกต๎องตรงตามรายละเอียดและ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดใน
เอกสารซื้อด๎วยวิธตี ลาดอิเล็ก
ทรอนิกส๑ (e-market) และ
เสนอราคาต่าสุดอยูํในวงเงิน
งบประมาณ และราคากลาง

1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จากัด

249,477.80 บาท

2.1.กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว

จานวน 3,380 รีม (249,477.80 บาท)

2.บริษัท พีคอค ฟอร๑มส๑ แอนด๑ เปเปอร๑ จากัด

283,920 บาท
347,193.60 บาท
330,023.20 บาท

3.บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท๑ จากัด
4.ห๎างหุ๎นสํวน บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

2.2.กระดาษคุณภาพสูง A4 70แกรม
จานวน 100 รีม (6,848.00 บาท)

8,000 บาท

1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จากัด
2.ห๎างหุ๎นสํวนจากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

บางปะอิน จากัด
เป็นเงิน
249,477.80 บาท

6,848 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

8,746 บาท

บางปะอิน จากัด
เป็นเงิน
6,848 บาท

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ เสนอราคา
ถูกต๎องตรงตามรายละเอียดและ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดใน
เอกสารซื้อด๎วยวิธตี ลาดอิเล็ก
ทรอนิกส๑ (e-market) และเสนอ
ราคาต่าสุดอยูํในวงเงิน
งบประมาณ และราคากลาง
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง(บาท)
15 จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช๎จัดประชุม โครงการสารวจ 62,500 บาท ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
53,494.65 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
สถานการณ๑เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558
เป็นเงิน
จานวน 6 รายการ ดังนี้
53,494.65 บาท
1.1กระเป่าใสํเอกสาร e-file 80A พลาสติก
ยี่ห๎อ Efile 80A จานวน 34 โหล

ลาดับที่

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัติและเสนอราคา
อยูํในวงเงินที่จะดาเนินการ
จัดซื้อ

1.2.ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน ยี่ห๎อ Quantum Geloplus

007 Grip จานวน 34 โหล
1.3.กระดาษถํายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผํน)

ยี่ห๎อ Double A green จานวน 50 รีม
1.4.กลํองกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชั้น ขนาด 15"x18"x10"

(กว๎างxยาวxสูง) จานวน 300 กลํอง
1.5.กระดาษทาปก KTV มารีนํา#120 A4 175 แกรม

(50 แผํน/หํอ) ยี่ห๎อ KTV จานวน 20 หํอ
1.6.แล็กซีน ขนาด 2 นิ้ว (สีดา 30, น้าเงิน 30)
ยาว 25 หลา ยี่ห๎อ Tiptape จานวน 60 ม๎วน
2.จัดซื้อหมึกสาหรับเครื่องถํายเอกสาร Fuji Xerox

ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จากัด

8,560 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา

เป็นเงิน
8,560 บาท

รุนํ IV4070 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12060100
- 14627-0906-0004/57 เพื่อใช๎ในการจัดประชุมชี้แจง

อยูํในวงเงินที่จะดาเนินการ
จัดซื้อ

การปฏิบัติงานสนามโครงการสารวจสถานการณ๑เด็ก
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558 ระหวํางวันที่
15-16 กันยายน 2558 และวันที่ 18-19 ตุลาคม
2558 จานวน 1 รายการ ดังนี้
2.1 ผงหมึก (รหัสสินค๎า CT201820)
จานวน 2 กลํอง

16 จ๎างพิมพ๑รายงาน"วิเคราะห๑เด็กและเยาวชน"
จานวน 500 เลํม

50,000 บาท

ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจากัด บางกอกบล็อก

47,500 บาท

ห๎างหุํนสํวนจากัด บางกอกบล็อก
เป็นเงิน
47,500 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

17 จัดซื้อหนังสือเข๎าห๎องสมุด จานวน 106 รายการ
ได๎แกํ หนังสือเกี่ยวกับความรูด๎ า๎ นวิชาการสถิติ จานวน
18 รายการ หนังสือด๎านการบริหาร จานวน 10 รายการ
หนังสือเกี่ยวกับความรูภ๎ าษาอังกฤษ จานวน 26 รายการ

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ราคากลาง(บาท)
23,540.60 บาท ตกลงราคา ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
23,540.60 บาท ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เป็นผู๎เสนอราคาอยูํในวงเงิน
เป็นเงิน
ที่จะดาเนินการจัดซื้อ
23,540.60 บาท

หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ จานวน 27 รายการ
และด๎านอื่นๆ อีก จานวน 25 รายการ
เพื่อให๎บริการในห๎องสมุด

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ หมึกสาหรับเครื่องพิมพ๑

60,000 บาท

ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)

55,067.55 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคา

Samsung CLP-775ND หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-

12061000-13564-0943-0001/56 เพื่อใช๎ในการ
จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามโครงการสารวจ
สถานการณ๑เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558

เป็นเงิน
55,067.55 บาท

อยูํในวงเงินที่จะดาเนินการ
จัดซื้อ

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
2,675 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคา
อยูํในวงเงินที่จะดาเนินการ
จัดซื้อ

ระหวํางวันที่ 15-26 กันยายน 2558 และวันที่ 18-19

ตุลาคม 2558 รวม 4 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.SAMSUNG BLACK TONER FOR CLP775ND
(CLTK609S) จานวน 3 ตลับ
2.SAMSUNG CYAN TONER FOR CLP775ND
(CLTC609S) จานวน 3 ตลับ
3.SAMSUNG MAGENTA TONER FOR CLP775ND

(CLTM609S) จานวน 3 ตลับ
4.SAMSUNG YELLOW TONER FOR CLP775ND
(CLTY609S) จานวน 3 ตลับ

19 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท๑ตั้งโต๏ะ IP PHONE รุํน FT100
จานวน 1 เครื่อง
ให๎กลุํมสถิติรายได๎รายจําย สาหรับโทรศัพท๑ที่ได๎ขอ
ติดตั้งโทรศัพท๑ใหมํ จานวน 1 เลขหมาย

2,675 บาท

ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

2,675 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

20 จ๎างติดตั้งเดินสายระบบสื่อสาร รายละเอียดดังนี้
1.ติดตั้งโทรศัพท๑ IP Phone จานวน 1 เลขหมาย
ให๎กลุํมสถิติรายได๎รายจําย สานักสถิติสังคม ชั้น 3
2.เปลี่ยน V-LAN จาก สบก. เป็น V-LAN ของกลุํม
เตรียมข๎อมูล จานวน 1 จุด
Physical Address 3C-D9-28-49-BD-A7
IPV4 Address:172.16.26.65 เป็น 172.16.49.65
21 จ๎างพิมพ๑รายงาน Pocket Book สรุปผลที่สาคัญ
การสารวจประรชากรแฝง พ.ศ.2557
จานวน 500 เลํม
22 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่องถํายเอกสาร
ยี่ห๎อ Ricoh รุํน MP3352SP หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑
1105-01-12060100-13453-0906-0005/56
รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- ชุดสร๎างภาพ จานวน 1 ชิ้น
- ผงเหล็กสีดา จานวน 1 ถุง
- ชุดทาความร๎อน จานวน 1 ชิ้น
- ชุดใสํหลอดหมึก จานวน 1 ชิ้น
23 จ๎างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าแสงสวํางภายใน
พื้นที่ของสานักงานสถิติแหํงชาติ ติดตั้งหลอดไฟฟ้า
ชนิดLight Emitting Diode(LED) ในพื้นที่สสช. ชั้น 1
ชั้น 3 และชั้น 4 เพื่อทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสวํางเดิม

ดังนี้
1.หลอดไฟ LED T8 ยาว 60 เซนติเมตร ขนาดกาลัง
ไฟฟ้าไมํเกิน 10 วัตต๑ จานวน 614 หลอด
2.หลอดไฟ LED T8 ยาว 120 เซนติเมตร ขนาด
กาลังไฟฟ้าไมํเกิน 20 วัตต๑ จานวน 1,406 หลอด
3.หลอดไฟ LED Downlight ขนาด 6 นิ้ว ขนาด
กาลังไฟฟ้าไมํเกิน 20 วัตต๑ จานวน 71 โคม
4.หลอดไฟ LED Downlight ขนาด 8 นิ้ว ขนาด
กาลังไฟฟ้าไมํเกิน 20 วัตต๑ จานวน 235 โคม
5.สายไฟฟ้า ขั้วหลอด เทปพันสายพร๎อมอุปกรณ๑
งานติดตั้ง จานวน 1 ชุด

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
1,819 บาท
ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

40,000 บาท

ตกลงราคา บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลั พับลิเคชั่น จากัด

39,205.87 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จากัด

1600,000 บาท

กรณีพเิ ศษ การไฟฟ้านครหลวง

ราคากลาง 1,600,000 บาท

1,819 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
1,819 บาท

มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผู๎เสนอราคา
อยูํในภายในวงเงิน
งบประมาณที่ สสช.กาหนด

32,100 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลั พับลิเคชั่น จากัด มีคณุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
32,100 บาท
39,205.87 บาท บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จากัด
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
39,205.87 บาท

1,600,000 บาท

การไฟฟ้านครหลวง
เป็นเงิน
1,600,000 บาท

เป็นหนํวยงานของรัฐที่มี
เจ๎าหน๎าที่ที่มีความรูท๎ างด๎าน
ไฟฟ้าโดยตรงและเป็น
รัฐวิสาหกิจที่ได๎รับสิทธิพิเศษ
สามารถจ๎างได๎โดยตรง
ได๎โดยตรง
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ราคากลาง(บาท)
24 จ๎างซํอมครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ จานวน 4 รายการ ดังนี้
4,419.10 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด
4,419.10 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
1.เครือ่ ง Printer HP Laserjet P3005 หมายเลขครุภัณฑ๑
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
1105-00-12061000-6282-0942-0031/51
4,419.10 บาท

ลาดับที่

(กพร.) รายการอะไหลํที่ซอํ มเปลี่ยน ดังนี้

- Change Pick-up Roller Tray 1 จานวน 1 ชิ้น
เปลี่ยนลูกยางโหลดกระดาษ
- Change Pick-up Roller Tray 2 จานวน 1 ชิ้น
เปลี่ยนลูกยางโหลดกระดาษ
- Change Separation Pad Tray 1 จานวน1 ชิ้น
เปลี่ยนตัวตับกระดาษ
- Change Separation Pad Tray 2 จานวน 1 ชิ้น

เปลี่ยนตัวตับกระดาษ
2.เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ ACER รุนํ Veriton
X270 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-01-12061000-90340938 - 0162/52 (กลุํมพัฒนาบุคลากร สพบ.)

รายการอะไหลํที่ซํอมเปลี่ยน ดังนี้
- Repair Power Supply จานวน 1 ชุด
ซํอมชุดภาคจํายไฟ
3.อะแดปเตอร๑เครือ่ งจัดเก็บข๎อมูล ยี่ห๎อ WD Element

หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑ สนว-0969-006-04/55
(กลุํมบริหารแผนที่สถิตภิ ูมิภาค1 สภส.)

รายการอะไหลํที่ซํอมเปลี่ยน ดังนี้
- Change Adaptor External Harddisk 12V 1.5A

K View Tech 12V 2A จานวน 1 ชิ้น
4.เครื่องสารองไฟ ยี่ห๎อ OMEGA หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑
NSO-0949-0009/47 (กลุํมบริหารแผนที่สถิตภิ ูมิภาค 1

สานักภูมิสารสนเทศสถิต)ิ
รายการอะไหลํที่ซํอมเปลี่ยน ดังนี้
- Change Battery 12V 5A จานวน 1 ชิ้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

25 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่องโทรสาร
จานวน 1 เครื่อง ดังนี้

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
2,525.20 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร๑วิส จากัด
2,525.20 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร๑วิส จากัด
เป็นเงิน
2,525.20 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

3,498.90 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร๑วิส จากัด
เป็นเงิน
3,498.90 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

97,370 บาท

ห๎างหุ๎นสํวนจากัด มนต๑สมร
เป็นเงิน
97,370 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

1.ซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครือ่ งโทรสาร ยี่ห๎อ Cannon
รุนํ L-380S หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-02-12060100-

6988-0914-0002/51 รายการอะไหลํที่เปลี่ยน
ดังตํอไปนี้
- Change Fuser Assy จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร๎อน
- Repair Solenoid จานวน 1 ชิ้น
ซํอมตัวยกกระดาษ
26 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่อง Printer
จานวน 1 เครื่อง ดังนี้

3,498.90 บาท

ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค เซอร๑วิส จากัด

98,000 บาท

ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจากัด มนต๑สมร

1.ซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครือ่ ง Printer HP Laserjet
P3005 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-6284-

0942-0033/51 รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- Change Fuser Assembly จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร๎อน
- Change Drive Gear จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดควบคุมเสียงดัง

27 จ๎างเหมาออกแบบพิพธิ ภัณฑ๑สานักงานสถิติแหํงชาติ
รายละเอียดดังนี้
- คําออกแบบ Plan แบบกราฟฟิคชุดนิทรรศการ
จานวน 1 แบบ
- คําจัดทาแบบ 3D จานวน 1 แบบ
- คําจัดทาแบบเพื่อการกํอสร๎าง จานวน 1 แบบ
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

28 จัดซื้อลูกล๎อรถเข็นหนังสือ 1 ชุด มี 4 ล๎อ
จานวน 1 ชุด สาหรับรถเข็นหนังสือ 3 ชั้น
หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑ สสช.รข. 01/34

29 จัดซื้อล๎อรถเข็น จานวน 4 ล๎อ สาหรับรถเข็นของชั้นเดียว
พับได๎ หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑ สพก.0706-002-05/52
รายละเอียดดังนี้
1.Z03 ล๎อยางอีลาสติก ER แบบเนื้อยางดา 125 มม.

ล๎อเป็น เสียงเงียบ ทนทานตํอแรงกระแทก
เนื้อยางนุํมกันสะเทือนได๎ดี แป้นเหล็กปั้มชุบซิงค๑ขาว
ลูกปืนเดี่ยวมีฝากันฝุ่นรับน้าหนัก 125 กก./ล๎อ หน๎า
สัมผัส 32 มม. ความสูงรวมล๎อ 155 มม. ขนาดแป้น

80X100 มม. ระยะรูแป้น 52.5x72.5 มม.
จานวน 2 ล๎อ
2.Z03 ล๎อยางอีลาสติก ER แบบเนื้อยางดา 125 มม.

ล๎อตาย เสียงเงียบ ทนทานตํอแรงกระแทก เนื้อยาง
นุํมกันสะเทือนได๎ดี แป้นเหล็กปั้มชุบซิงค๑ขาว ลูกปืน
เดี่ยว มีฝากันฝุ่นรับน้าหนัก 125 กก./ล๎อ หน๎า
สัมผัส 32 มม.ความสูงรวมล๎อ 155 มม. ขนาดแป้น
80X100 มม. ระยะรูแป้น 52.5x72.5 มม.
จานวน 2 ล๎อ

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
1,605 บาท
ตกลงราคา บริษัท โลหะประทีป เน็กซ๑เจน จากัด

1,068.93 บาท

ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จากัด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1,605 บาท บริษัท โลหะประทีป เน็กซ๑เจน จากัด มีคณุ สมบัตเิ ป็นผู๎ผลิตและ
เป็นเงิน
เสนอราคาอยูํในวงเงินที่
1,605 บาท
จะดาเนินการจัดซื้อ

1,068.93 บาท

บริษัท เจนบรรเจิด จากัด
เป็นเงิน
1,068.93 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคา
อยูํในวงเงินที่จะดาเนินการ
จัดซื้อ
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

30 จ๎างผู๎รับจ๎างเหมาเอกชนดาเนินงานประจาเดือน ก.ย. 58
ตั้งแตํวนั ที่ 1-30 กันยายน 2558 จานวน 32 คน
รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข๎อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน กันยายน 2558 จานวน 8 คน

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

322,560 บาท
วิธพี ิเศษ

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข๎อมูลสถิติ สํวนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/132 ลว. 5 ส.ค. 58
จานวน 8 คน

80,640 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข๎อมูลสถิติ สํวนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/132 ลว. 5 ส.ค. 58
จานวน 8 คน เป็นเงิน
80,640 บาท

เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎าง
มีประสบการณ๑ความชานาญ
และเสนอราคาอยูํในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

2.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข๎อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน กันยายน 2558 จานวน 12 คน

ราคากลาง 120,960 บาท วิธพี ิเศษ

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข๎อมูลสถิติ สํวนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/204 ลว. 3 ส.ค. 58
จานวน 12 คน

120,960 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข๎อมูลสถิติ สํวนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/204 ลว. 3 ส.ค. 58
จานวน 12 คน เป็นเงิน
120,960 บาท

เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎าง
มีประสบการณ๑ความชานาญ
และเสนอราคาอยูํในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

3.ปฏิบัตงิ านเก็บรวบรวมข๎อมูล โครงการสารวจ
ในเดือน กันยายน 2558 จานวน 12 คน

ราคากลาง120,960 บาท วิธพี ิเศษ

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข๎อมูลสถิติ สํวนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/155 ลว. 5 ส.ค. 58
จานวน 12 คน

120,960 บาท

รายชื่อตามบันทึกสานักบริหารจัดเก็บ
ข๎อมูลสถิติ สํวนบริหารสถิตพิ ื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/155 ลว. 5 ส.ค. 58
จานวน 12 คน เป็นเงิน
120,960 บาท

เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎าง
มีประสบการณ๑ความชานาญ
และเสนอราคาอยูํในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

3,498.90 บาท

บริษัท พี.ซี.เทค เซอร๑วิส จากัด
เป็นเงิน
3,498.90 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

31 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่อง Printer ดังนี้
1.ซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครือ่ ง Printer HP Laserjet
P3005 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-02-12061000-62590942-0008/51 รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้

- Change Fuser Assembly
เปลี่ยนชุดทาความร๎อน
- Change Drive Gear
เปลี่ยนชุดควบคุมเสียงดัง

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ราคากลาง 80,640 บาท

3,498.90 บาท

ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค เซอร๑วิส จากัด
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

32 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่อง Printer ดังนี้
1.เปลี่ยนอะไหลํเครือ่ ง Printer HP Laserjet P3005
หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-6287-0942-

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ราคากลาง(บาท)
6,494.90 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด
6,494.90 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
6,494.90 บาท

0036/51 รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- Change Fuser Assembly จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร๎อน
- Change Driver Gear
จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนชุดเฟืองขับชุดทาความร๎อนให๎ทางาน
- Change Pick-up Roller Tray จานวน 1 ชุด

33 จ๎างซํอมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่อง Printer และ
เครื่เงไมโครคอมพิวเตอร๑ จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.ซํอมเครือ่ ง PrinterLaser Samsung รุนํ ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-04-12061000-10020-09420033/54 (กลุํมนโยบายและยุทศาสตร๑การพัฒนา

ระบบสถิต)ิ รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- C408-Change Fuser Unit จานวน 1ชุด
เปลี่ยนชุดทาความร๎อน
- Change Main Gear (เปลี่ยนชุดเฟือง) จานวน1 ชุด

- Change Pick-up Roller จานวน 1 ชุด
เปลี่ยนลูกยางโหลดกระดาษ
2.ซํอมเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ ATEC รุนํ
Prestige หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12061000-87030938-0101/52 (กลุํมสถิตปิ ระชากร สานักสถิตสิ งั คม)

รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- Change DVD-ROM (SATA) จานวน 1 ชุด
3.ซํอมเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ ATEC รุนํ
Prestige หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12061000-5600-

0938-0221/50 (กลุํมสถิติประชากร สสค.)
รายการอะไหลํที่เปลี่ยน ดังตํอไปนี้
- Change Power Supply จานวน 1 ชุด

8,025 บาท

ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด

8,025 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จากัด มีคณุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
8,025 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

34 จ๎างซ๐อมและเปลี่ยนอะไหลํเครื่อง Tablet ยี่ห๎อ
SONORE รุํน TAB710Q-3G รายการซํอมเปลี่ยน
- เปลี่ยนทัสกรีน จานวน 12 เครื่อง
สาหรับหมายเลขครุภณ
ั ฑ๑ ดังนี้
1.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-15185-

0970-0243/57 (S/N:1311710201517)
2.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-15215-

0970-0273/57 (S/N:1311710201093)
3.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13767-

0970-0117/56 (S/N:1306710100099)
4.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-15221-

0970-0279/57 (S/N:1311710201099)
5.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13777-

0970-0127/56 (S/N:1306710100071)
6.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-1206100-13787-

0970-0134/56 (S/N:1306710100318)
7.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13783-

0970-0133/56 (S/N:1306710100183)
8.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13785-

0970-0135/56 (S/N:1306710100473)
9.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13788-

0970-0138/56 (S/N:1306710100235)
10.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13784-

0970-0137/56 (S/N:1306710100116)
11.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13782-

0970-0132/56 (S/N:1306710100022)
12.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-13772-

0970-0122/56 (S/N:1306710100262)

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
16,680 บาท ตกลงราคา บริษัท โฟร๑ ซิสเต็มส๑ จากัด
16,680 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัท โฟร๑ ซิสเต็มส๑ จากัด
เป็นเงิน
16,680 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผู๎ผลิต และ
เสนอราคาเหมาะสมที่จะ
ดาเนินการจัดจ๎าง
(เป็นผู๎ขายเครือ่ ง Tablet ให๎
กับสานักงานฯ)
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

35 ซื้อยางรถยนต๑สาหรับการใช๎งานกับรถยนต๑โตโยต๎า
หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑
1105-01-12060200-13458-0702-0007/56
รายละเอียดดังนี้
1. ยาง 205-70-15 บริดสโตน R611
จานวน 4 เส๎น
วันที่ผลิต 2515 (สัปดาห๑ที่ 25 ปี 2015)

36 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ๑ต่ากวําเกณฑ๑ จานวน 2 รายการ
รายละเอียดดังนี้

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
13,600 บาท ตกลงราคา บริษัท วิจิตรบริการ จากัด
13,600 บาท

21,500 บาท

พร๎อมกุญแจ หน๎าโต๏ะเมลามีน 22 mm เลือกสีได๎
จานวน 6 ตัว (15,343.80 บาท)
ร๎านพัฒนากิจ

2.พัดลมตั้งพื้น TOAHIBA รุนํ SF98 ขนาด 16" 4 ใบพัด

จานวน 2 เครื่อง (3,317.00 บาท)

37 จ๎างเปลี่ยนถํายน้ามันเครือ่ ง เปลี่ยนไส๎กรองน้ามันเครือ่ ง
เปลี่ยนไส๎กรองดีเซล เปลี่ยนไส๎กรองอากาศ เปลี่ยน
น้ามันเกียร๑-น้ามันเฟืองท๎าย เช็คระยะ 40,000 กม.
ของรถยนต๑สวํ นกลาง ยี่ห๎อ โตโยต๎า หมายเลขทะเบียน
ฮย-2321กทม. หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-01-12060200-

14613-0702-0001/57

4,315.31 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท วิจิตรบริการ จากัด
เป็นเงิน
13,600 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

ตกลงราคา
บริษัท อาร๑ เอส บี เฟอร๑นิเจอร๑ จากัด

1.โต๏ะทางาน ขนาด 110x60x75 ซม. ลิ้นชักข๎าง 2 ใบ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ตกลงราคา บริษัท โตโยต๎านนทบุรี ผู๎จาหนํายโตโยต๎า จากัด

15,343.80 บาท บริษัท อาร๑ เอส บี เฟอร๑นิเจอร๑ จากัด
เป็นเงิน
15,343.80 บาท
3,317 บาท

ร๎านพัฒนากิจ
เป็นเงิน
3,317 บาท

เป็นผู๎เสนอราคาอยูํในวงเงิน
ที่จะดาเนินการจัดซื้อ

เป็นผู๎เสนอราคาอยูํในวงเงิน
ที่จะดาเนินการจัดซื้อ

4,315.31 บาท บริษัท โตโยต๎านนทบุรี ผู๎จาหนํายโตโยต๎า จากัด มีคณุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง
4,315.31 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

38 จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน งานครัว จานวน 8 รายการ ดังนี้
1.กลํองพลาสติกสีขาว เกรด เอ มีล๎อ 4 ล๎อ
ขนาด 39x56 ซม. สูง 31 ซม. (K600)
2.กลํองพลาสติกสีขาว เกรด เอ มีล๎อ 4 ล๎อ ขนาด
74x50 ซม. สูง 45 ซม. (K1200) จานวน 4 ใบ
3.กลํองพลาสติกสีขาว เกรด เอ มีล๎อ 4 ล๎อ ขนาด
78x54 ซม. สูง 49 ซม. (K1500) จานวน 4 ใบ
4.กะละมังอลูมิเนียม เกรด เอ ขนาด 55 ซม.
ยี่ห๎อจระเข๎ จานวน 2 ใบ
5.กะละมังอลูมิเนียม เกรด เอ ขนาด 45 ซม.
ยี่ห๎อจระเข๎ จานวน 4 ใบ
6.ช๎อนกาแฟ ยี่ห๎อ Seagull จานวน 12 โหล
7.ถาดสี่เหลี่ยมมีหูจับ ขนาด 20.5 นิ้ว ยี่ห๎อ
ซุปเปอร๑แวร๑ จานวน 10 อัน
8.ถาดสี่เหลี่ยมมีหูจับ ขนาด 15 นิ้ว ยี่ห๎อ
ซุปเปอร๑แวร๑ จานวน 6 อัน
39 จัดซื้อวัสดุสานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร๑
รายละเอียดดังนี้
1.จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.1.แฟ้มซองพลาสติก ตราช๎าง A4 จานวน 35 โหล
1.2.ลิ้นแฟ้มพลาสติกยาว 8 นิ้ว FUJI (50 อัน/แพ็ค)
จานวน 20 แพ็ค
2.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จานวน 4 รายการ ดังนี้
2.1.SAMSUNG BLACK TONER FOR CLP770ND
(CLT K609S) จานวน 2 กลํอง
2.2.SAMSUNG CYAN TONER FOR CLP770ND
(CLT C609S) จานวน 2 กลํอง
2.3.SAMSUNG MAGENTA TONER FOR CLP770ND

(CLT M609S) จานวน 2 กลํอง
2.4.SAMSUNG YELLOW TONER FOR CLP770ND

(CLT Y609S) จานวน 2 กลํอง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง(บาท)
20,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด๑ จากัด
17,503.06 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บริษัท ออฟฟิศแลนด๑ จากัด
เป็นเงิน
17,503.06 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

ร๎านพัฒนากิจ
เป็นเงิน 3,584.50 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

43,800 บาท
ตกลงราคา ร๎านพัฒนากิจ

ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

3,584.50 บาท

36,711.70 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีคณุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
36,711.70 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับที่

40 จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน จานวน 5 รายการ
รายละเอียดดังนี้

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ราคากลาง(บาท)
60,000 บาท ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห๎างหุน๎ สํวนจากัดวรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด๑ ซัพพลาย

43,977 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ห๎างหุน๎ สํวนจากัดวรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด๑ ซัพพลาย

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

เป็นเงิน
43,977 บาท

1.อะไหลํม๏อบถูพื้น แบบกลม ยี่ห๎อ SWASH

จานวน 5 อัน
2.น้ายาถูพื้น ยี่ห๎อ Whiz ขนาด 800 มล./ถุง
จานวน 100 ถุง
3.ผงซักฟอก ยี่ห๎อ โอโมํ ขนาด 60 กรัม/ถุง
จานวน 20 โหล
4.ถุงขยะ ขนาดใหญํ 30"X40" จานวน 50 กิโลกรัม
5.สเปร๑ยปรับอากาศ กลิ่นเลมอน เดลี่เฟรช 300 ml

จานวน 48 กระป๋อง
41 จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑ ดังนี้
1.จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ ดังนี้
1.1.ที่เย็บกระดาษ AROMA 45NR (มีที่ถอน)
(ใช๎กับลวดเบอร๑ 35) จานวน 5 อัน

51,000 บาท
ตกลงราคา ร๎านพัฒนากิจ

4,793.60 บาท

ร๎านพัฒนากิจ
เป็นเงิน 4,793.60 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

1.2.เชือกกลุํมขาว 30 เส๎น 70 กรัม จานวน 50 ม๎วน
1.3.ยางลบดินสอ QUANTUM Hi-Polymer

จานวน 400 ก๎อน
1.4.กลํองกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 15"X18"X10"

จานวน 30 ใบ
1.5.แฟ้มซองพลาสติก ตราช๎าง A4 จานวน 30 โหล
2.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จานวน 5 รายการ ดังนี้
2.1.HP WHITE BOX LJ P3005/M3035 BLACK
(Q7551XC) จานวน 2 กลํอง
2.2.SAMSUNG CYAN TONER FOR CLP770ND
(CLT C609S) จานวน 1 กลํอง
2.3.SAMSUNG YELLOW TONER FOR CLP770ND

(CLT Y609S) จานวน 1 กลํอง
2.4.SAMSUNG TONER FOR ML4550 (20,000 PGS)

(ML4550B) จานวน 1 กลํอง
2.5.SAMSUNG DRUM FOR ML-4510ND/5010ND

(60Kx (MLT R307) จานวน 1 กลํอง

ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)

42,622.38 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) มีคณุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
42,622.38 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

42 จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร๑
รายละเอียดดังนี้
1.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ จานวน 5 รายการ ดังนี้
1.1.HP WHITE BOX LJ P3005/M3035 BLACK
(Q7551XC) จานวน 1 กลํอง
1.2.SAMSUNG TONER FOR ML4550
(20,000 PGS) (ML-4550B) จานวน 2 กลํอง
1.3.SAMSUNG TONER FOR ML-4510ND NEW
(15,000 PGS) (MLTD307L) จานวน 2 กลํอง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)
100,000 บาท

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 63,800.89 บาทบริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)มีคณุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
63,800.89 บาท

1.4.SAMSUNG DRUM FOR ML-4510ND/5010ND

(60K) (ML TR307) จานวน 2 กลํอง
1.5.MAINTENANCE B-300/500DN/310N/510DN

(T619000) จานวน 2 กลํอง
2.ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ ดังนี้
2.1.กระดาษการ๑ดทาปก ขนาด เอ-4 หนา 150 แกรม

(รีมละ 500 แผํน) สีฟา้ 3 ,สีเขียว 3, สีชมพู 3,
สีเหลือง 3 จานวน 12 รีม
2.2.ปากกาลูกลื่น ยี่ห๎อควอนตั้ม สีดา 150,
สีน้าเงิน 30, สีแดง 20 จานวน 200 ด๎าม
2.3.แฟ้ม 2 หํวง ปกพลาสติก PP สีขนาด เอ-4
สันหนา 3 ซม. ตราช๎าง สันแฟ้มมีซองพลาสติก
สาหรับใสํป้ายชื่อ จานวน 36 แฟ้ม
2.4.ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑ 10-1M ยี่ห๎อแม็กซ๑
(กลํองละ 1,000 ตัว)
2.5.กระดาษแบงค๑ ขนาด เอ-4 หนา 55 แกรม
สีชมพู (รีมละ 500 แผํน)
2.6.กระดาษแบงค๑ ขนาด เอ-4 หนา 55 แกรม
สีฟา้ (รีมละ 500 แผํน)
2.7.สันรูด ขนาด 15 มม. ยี่ห๎อออร๑ก๎า
(แพ็คละ 12 อัน) จานวน 20 แพ็ค
2.8.แผํนใสชนิดเขียน ขนาด A4 หนา 100 ไมครอน
(แพ็คละ 100 แผํน) ยี่ห๎อ ออร๑ก๎า จานวน 40 แพ็ค

ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด๑ จากัด

14,543.44 บาท

บริษัท ออฟฟิศแลนด๑ จากัด
เป็นเงิน
14,543.44 บาท

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

3.ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ ดังนี้
3.1.หมึกสาหรับเครื่องโทรสาร ริโก๎ รุํน SP311
รหัสสินค๎า 11SP311TN จานวน 2 ตลับ

43 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ไฟฟ้า จานวน 8 รายการ ดังนี้
1.หลอด FLUORESCENT 32W รุํน TL-D
32W/840HF,FHF 32D ยี่ห๎อ PHILIPS
จานวน 200 หลอด
2.หลอด FLUORESCENT 18W รุํน TL-D
18W/54-765 ยี่ห๎อ PHILIPS จานวน 50 หลอด
3.หลอดดาวไลท๑ 18W รุํน PL-C18W/827/2P
ยี่ห๎อ PHILIPS จานวน 20 หลอด
4.หลอดดาวไลท๑ 13W รุํน PL-C13W/827/4P
ยี่ห๎อ PHILIPS จานวน 20 หลอด
5.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รุํน FL 2x32W
ยี่ห๎อ DYNO จานวน 100 ตัว
6.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รุํน FL 2x18W
ยี่ห๎อ PHILPS จานวน 20 ตัว
7.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รุํน FL 1x32W
ยี่ห๎อ DYNO จานวน 50 ตัว
8.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รุํน FL 1x18W
ยี่ห๎อ PHILPS จานวน 50 ตัว

44 จ๎างซํอมรถยนต๑ (รถยนต๑เหยียบคันเรํงแล๎วไมํวิ่งและ
ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต๑) สาหรับรถยนต๑
หมายเลขทะเบียน ศจ-5700 หมายเลขครุภณ
ั ฑ๑
1105-00-12060200-0216-0702-0003/48

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จากัด

90,000 บาท

ตกลงราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จากัด

34,831.71 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต๎านนทบุรี ผู๎จาหนําย โตโยต๎า จากัด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
7,276 บาท

บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน
7,276 บาท

76,291 บาท

บริษัท ทวิน อีเลคทริค จากัด
เป็นเงิน
76,291 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดซื้อ

มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

34,831.71 บาท บริษัท โตโยต๎านนทบุรี ผู๎จาหนําย โตโยต๎า จากัด มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเสนอราคาอยูํ
เป็นเงิน
ในวงเงินที่จะดาเนินการจัดจ๎าง

34,831.71 บาท
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รายงานการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคากลาง(บาท)
45 จ๎างพิมพ๑รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2558
230,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจากัด อรุณการพิมพ๑
213,626 บาท บริษัท สหมิตรพริน้ ติ้งแอนด๑พับลิสชิ่ง จากัด
จานวน 700 เลํม
ราคากลาง 222,000 บาทอิเล็กทรอนิกส๑ 2.บริษัท เพชรเกษมพริน้ ติ้งกรุป๏ จากัด
219,800 บาท
เป็นเงิน
(e-bidding) 3.บริษัท ธนาเพรส จากัด
212,800 บาท
206,296 บาท
4.สานักงานคณะกรรมการสํงเสริม
269,640 บาท
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (องค๑การค๎า
ของ สกสค.) (ศึกษาภัณฑ๑พาณิชย๑)
5.บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัล
219,000 บาท
พับลิเคชั่น จากัด
6.บริษัท อมรินทร๑พริ้นติ้งแอนด๑
217,000 บาท
พับสิสชิ่ง จากัด (มหาชน)
7.บริษัท สหมิตรพริน้ ติ้งแอนด๑พบั ลิสชิ่ง จากัด
206,296 บาท

ลาดับที่

46 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ HP, SAMSUNG,
XEROX, CANON, BROTHER, EPSON
จานวน 63 รายการ

1060,000 บาท

วิธีพเิ ศษ

ราคากลาง1,059,101.46 บาท

1.บริษัท ลีก๎า บิสสิเนส จากัด
2.บริษัท สหธุรกิจ จากัด
3.บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)

879,818.20 บาท
860,352.76 บาท
750,926 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
เป็นเงิน
750,926 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติ เสนอราคา
ถูกต๎องตรงตามรายละเอียดและ
ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดใน
ประกาศประกวดราคา และเป็น
ผู๎เสนอราคาต่าสุด

เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผู๎แทน
จาหนําย และเสนอราคารวม
ทุกรายการต่าสุดตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนด

