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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

1 จ๎างจัดท าโลํส าหรับข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าท่ี 29,900 บาท ตกลงราคา บริษัท แอมปา อินเตอร๑เทรด จ ากัด 29,900 บาท บริษัท แอมปา อินเตอร๑เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี ในปี 2558 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
รายละเอียดดังนี้ 29,900 บาท
 - โลํคริสตัล รํุน Custom design ขนาด L พร๎อม
กลํองกระดาษสีน้ าเงินบุผ๎าตํวนจับจีบ+พนํทราย  
จ านวน 23 ช้ิน

2 จ๎างพมิพ๑สมุดทะเบียน จ านวน 4 รายการ 99,617 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากดั 99,617 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
และใบเสร็จรับเงิน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
รวม 5 รายการ รายละเอียดดังนี้ 99,617 บาท
1.ทะเบียนคุมเงินประจ างวดสํวนจังหวัด 
(เลํมละ 150 แผํน ตีเบอร๑คํู 1-150) จ านวน 76 เลํม
2.ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
(เลํมละ 100 แผํน ตีเบอร๑คํู 1-100) จ านวน 76 เลํม
3.ทะเบียนคุมการเบิกจํายเงินจากคลัง
(เลํมละ 100 แผํน ตีเบอร๑คํู 1-100) จ านวน 76 เลํม
4.รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
(เลํมละ 50 แผํน ตีเบอร๑เรียง 1-100) จ านวน 76 เลํม
5. ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 19X21 ซม. 
เลํมละ 20 ชุดๆละ 2 แผํน จ านวน 228 เลํม

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง  Printer 18,297 บาท ตกลงราคา บริษัท สไมล๑ คอมพิวเตอร๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 18,297 บาท บริษัท สไมล๑ คอมพิวเตอร๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
จ านวน 4 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1.ซํอมเคร่ือง Printer Samsung รํุน ML-4551ND 18,297 บาท
หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-05-12061000-10029-0942-
0042/54 (เปิดไมํติด ไฟไมํเขา๎เคร่ือง ชุดความร๎อน
เป็นรอย) รายละเอียดท่ีซํอมดังนี้
 - ซํอม BOARD SUPPLY    จ านวน 1   ชุด
(แผงควบคุมการจํายไฟของเคร่ืองพมิพ๑)
(กลํุมบริการและเผยแพรํข๎อมูล ส านักสถิติพยากรณ๑)
2.เปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer Samsung รํุน ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-05-12061000-10032-0942-
0045/54 (พมิพ๑เสียงดัง กระดาษติด) รายการ
อะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - เปล่ียนชุดความร๎อน       จ านวน  1 ชุด
 - เปล่ียนชุดเฟอืงขับ (Drive Gear)  จ านวน 1 ชุด
(กลํุมบริการและเผยแพรํข๎อมูล ส านักสถิติพยากรณ๑)
3.เปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer Samsung รํุน ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12061000-10039-0942-
0052/54 (พมิพ๑เสียงดัง กระดาษติด) รายการอะไหลํ
ท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - เปล่ียนชุดความร๎อน       จ านวน  1 ชุด
 - เปล่ียนชุดเฟอืงขับ (Drive Gear)  จ านวน 1 ชุด
(กลํุมสถิติแรงงาน ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม)
4.เปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer Samsung รํุน ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-07-12061000-10054-0942-
0067/54 (พมิพ๑เสียงดัง กระดาษติด) รายการอะไหลํ
ท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้

  - เปล่ียนชุดความร๎อน       จ านวน  1 ชุด
 - เปล่ียนชุดเฟอืงขับ (Drive Gear)  จ านวน 1 ชุด
(ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักสถิติสาธารณมติ)
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4 จา๎งซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer Samsung 5,457 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 5,457 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
รํุน ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ๑ 1105-03-12061000- เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
10043-0942-0056/54  รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังนี้ 5,457 บาท
 - Change Fuser Unit    จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน
 - Change Main Gear    จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดเฟอืง

5 จ๎างพมิพ๑รายงานการส ารวจพฤติกรรมการเดินทาง 98,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลัพบัลิเคชั่น จ ากดั 80,143 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลัพบัลิเคชั่น จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
ทํองเท่ียวของชาวไทย พ.ศ. 2558 จ านวน 350 เลํม เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

80,143 บาท

6 จา๎งเปล่ียนถาํยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส๎กรองน้ ามันเคร่ือง 5,106.04 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต๎านนทบรีุ ผ๎ูจ าหนาํย โตโยต๎า จ ากดั 5,106.04 บาท บริษัท โตโยต๎านนทบรีุ ผ๎ูจ าหนาํย โตโยต๎า จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
เปล่ียนถาํยน้ ามันเบรค เปล่ียนน้ ามันเกยีร๑-น้ ามันเฟืองท๎าย เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
สลับยางถํวงล๎อ 4 เส๎น ตรวจเช็คระยะ 80,000 กม. 5,106.04 บาท
รถยนต๑ ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภณัฑ๑
1105-01-12060200-12939-0702-0017/55

7 จ๎างซํอมรถยนต๑ (น้ ามันดีเซลร่ัวหน๎าเคร่ืองยนต๑) 11,882.35 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต๎ จ ากัด 11,882.35 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต๎ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
รถยนต๑ ทะเบียน ฮค-4248 หมายเลขครุภณัฑ๑ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1105-00-12060200-3553-0702-0006/49 11,882.35 บาท
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8 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองถํายเอกสาร 8,453 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั 8,453 บาท บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
ยี่ห๎อ  Fuji Xerox รํุน DC6000CP หมายเลขครุภัณฑ๑ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1105-01-12060100-9555-0906-0007/53 8,453 บาท
รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - แผงควบคุมชุดป้อนกระดาษบนฝาเคร่ือง จ านวน 1 ช้ิน
 - ตัวชํวยป้อนกระดาษ  จ านวน  1  ช้ิน
 - ตัวแยกกระดาษและกันกระดาษซ๎อน จ านวน 1ช้ิน
 - ตัวตรวจเช็คทางเดินกระดาษของถาด 4 จ านวน 1  ช้ิน

9 จา๎งพิมพ๑รายงาน "ประเด็นเดํน และขอ๎มูล าคัญ : 35,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ศรีเมืองการพมิพ๑ จ ากัด 30,000 บาท บริษัท ศรีเมืองการพมิพ๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
ผลส ารวจ/ ส ามะโน  ในปี 2557" จ านวน 200  เลํม เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

30,000 บาท

10 จ๎างพมิพ๑รายงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 90,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัลพับลิเคช่ัน จ ากดั 79,180 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัลพับลิเคชั่น จ ากดัมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.รายงานการส ารวจการประกอบการขนสํงด๎วย เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
รถโดยสารประจ าทาง พ.ศ.2557 (ผ๎ูได๎รับใบอนุญาตฯ) 79,180 บาท
จ านวน 250 เลํม
2.รายงานการส ารวจการประกอบการขนสํงด๎วย
รถโดยสารประจ าทาง พ.ศ.2557 (ผ๎ูประกอบการรถรํวม)
จ านวน 250 เลํม
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11 จดัซ้ือพานพุํมเงิน พุํมทอง เพื่อใช๎ในงานเฉลิมพระเกยีรติ 3,370 บาท ตกลงราคา นายบพิธ ดิษฐ๑อ าไพ 3,370 บาท นายบพิธ ดิษฐ๑อ าไพ มีคุณสมบัติและเสนอราคา
สมเด็นพระนางเจา๎สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
พระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 3,370 บาท จัดซ้ือ
12 สิงหาคม 2558 ในวันพธุท่ี 12 สิงหาคม 2558
ณ มณฑลพธิีท๎องสนามหลวง รายละเอียดดังนี้
 - พานพุํมเงิน พุํมทอง "สก" ขนาดโฟมเบอร๑ 7 
(ความสูงโฟมขนาด 9 นิ้ว) แบบคล๎องมาลัย  
จ านวน 2 พุํม

12 จัดซ้ือไส๎กรองน้ าส าหรับเคร่ืองกรองน้ า 5 ขั้นตอน 1,000 บาท ตกลงราคา ร๎านพฒันากิจ 963 บาท ร๎านพฒันากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคา
ส าหรับเคร่ืองกรองน้ า UNI-PURE จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
หมายเลขครุภณัฑ๑ สธม.-1072-001-07/53 963 บาท จัดซ้ือ

13 จ๎างพมิพ๑รายงานสถิติ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 139,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อุดมศึกษา 165,850 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัล พับลิเคชั่น จ ากดัเนื่องจากมีคุณสมบติั เสนอราคา

1.รายงานโครงการส ารวจสภาวะทางสังคม ราคากลาง 138,000 บาทอเิล็กทรอนิกส๑ 2.บริษัท รํุงศิลป์การพิมพ๑ (1977) จ ากดั 236,300 บาท เป็นเงิน ถูกต๎องตรงตามรายละเอียดและ

วัฒนธรรม และสุขภาพ (ความสุข) คนไทย (e-bidding) 3.บริษัท ศรีเมืองการพมิพ๑ จ ากัด 138,000 บาท 117,700 บาท ปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน

พ.ศ. 2557 จ านวน 300 เลํม 4.บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลั พบัลิเคชั่น จ ากดั 117,700 บาท ประกาศประกวดราคา และเปน็

เป็นเงิน 65,000.00 บาท 5.บริษัท พ ีเอ พร้ินต้ิงเฮ๎าส๑ จ ากัด 137,000 บาท ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด

2.รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการใช๎พลังงานของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2557 จ านวน 1,000 เลํม
เป็นเงิน 45,000.00 บาท



6

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 406,000 บาท วธิตีลาด
ตามรายละเอียดดังนี้ ราคากลาง 406,000 บาทอเิล็กทรอนิกส๑
1.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 28,000 บาท (e-market) 1.บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จ ากัด 20,372.80 บาท บริษัท นามมีอุตสาหกรรม จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา
1.1.แฟม้มีสันแบบเจาะรู กระดาษแข็งหุ๎มกระดาษ ราคารกลาง 28,000 บาท พิจารณา 2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 22,630.40 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ
พมิพ๑ลาย ไมํกันน้ ารอยขูดขีด ยี่ห๎อ ตราม๎า ผ๎ูเสนอราคา 20,372.80 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
แฟม้สันกว๎าง 3 นิ้ว H-401A4 จ านวน 544 แฟม้ แตํละรายการ เอกสารซ้ือด๎วยวธิตีลาดอเิล็ก
(20,372.80 บาท) ต่ าสุด ทรอนิกส๑ (e-market) และ

เสนอราคาต่ าสุดอยูํในวงเงิน 
งบประมาณ และราคากลาง

2.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 370,000 บาท 1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 249,477.80 บาท บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา
2.1.กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขยีว บางปะอิน จ ากัด บางปะอิน จ ากัด ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ
จ านวน 3,380 รีม (249,477.80 บาท) 2.บริษัท พคีอค ฟอร๑มส๑ แอนด๑ เปเปอร๑ จ ากดั 283,920 บาท เป็นเงิน ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน

3.บริษัท ออฟฟศิ ไดเรคท๑ จ ากัด 347,193.60 บาท  249,477.80 บาท เอกสารซ้ือด๎วยวธิตีลาดอเิล็ก
4.ห๎างหุ๎นสํวน บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 330,023.20 บาท ทรอนิกส๑ (e-market) และ

เสนอราคาต่ าสุดอยูํในวงเงิน 
งบประมาณ และราคากลาง

2.2.กระดาษคุณภาพสูง A4 70แกรม 8,000 บาท 1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ 6,848 บาท บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษ เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา
จ านวน 100 รีม (6,848.00 บาท) บางปะอิน จ ากัด บางปะอิน จ ากัด ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

2.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 8,746 บาท เป็นเงิน ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
6,848 บาท เอกสารซ้ือด๎วยวธิตีลาดอเิล็ก

ทรอนิกส๑ (e-market) และเสนอ
ราคาต่ าสุดอยูํในวงเงิน 
งบประมาณ และราคากลาง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อใช๎จัดประชุม โครงการส ารวจ 62,500 บาท ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี 53,494.65 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติและเสนอราคา
สถานการณ๑เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 53,494.65 บาท จัดซ้ือ
1.1กระเป่าใสํเอกสาร e-file 80A พลาสติก 
ยี่ห๎อ Efile 80A จ านวน 34 โหล
1.2.ปากกาลูกล่ืน สีน้ าเงิน ยี่ห๎อ Quantum Geloplus 
007 Grip  จ านวน 34 โหล
1.3.กระดาษถาํยเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผํน)
ยี่ห๎อ Double A green จ านวน 50 รีม
1.4.กลํองกระดาษลูกฟูก หนา 5 ช้ัน ขนาด 15"x18"x10"
(กว๎างxยาวxสูง) จ านวน 300 กลํอง
1.5.กระดาษท าปก KTV มารีนํา#120 A4 175 แกรม
(50 แผํน/หํอ) ยี่ห๎อ KTV จ านวน 20 หํอ
1.6.แล็กซีน ขนาด 2 นิ้ว (สีด า 30, น้ าเงิน 30) 
ยาว 25 หลา ยี่ห๎อ Tiptape จ านวน 60 ม๎วน

2.จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถํายเอกสาร Fuji Xerox ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั 8,560 บาท บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคา
รํุน IV4070  หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12060100 เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
 - 14627-0906-0004/57 เพื่อใช๎ในการจดัประชุมช้ีแจง 8,560 บาท จัดซ้ือ
การปฏบิัติงานสนามโครงการส ารวจสถานการณ๑เด็ก
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558 ระหวํางวันที่ 
15-16 กันยายน 2558 และวันท่ี 18-19 ตุลาคม 
2558 จ านวน 1 รายการ ดังนี้
2.1 ผงหมึก (รหัสสินค๎า CT201820)
จ านวน 2 กลํอง

16 จ๎างพมิพ๑รายงาน"วิเคราะห๑เด็กและเยาวชน" 50,000 บาท ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด บางกอกบล็อก 47,500 บาท ห๎างหุํนสํวนจ ากัด บางกอกบล็อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
จ านวน 500 เลํม เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง

47,500 บาท



8

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

17 จัดซ้ือหนังสือเข๎าห๎องสมุด จ านวน 106 รายการ 23,540.60 บาท ตกลงราคา ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 23,540.60 บาท ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เป็นผ๎ูเสนอราคาอยูํในวงเงิน
ได๎แก ํหนังสือเกี่ยวกบัความร๎ูด๎านวชิาการสถติิ จ านวน เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
18 รายการ หนังสือด๎านการบริหาร จ านวน 10 รายการ 23,540.60 บาท
หนังสือเกี่ยวกบัความร๎ูภาษาองักฤษ จ านวน 26 รายการ
หนังสือเกี่ยวกับคอมพวิเตอร๑ จ านวน 27 รายการ
และด๎านอื่นๆ อีก จ านวน 25 รายการ
เพื่อให๎บริการในห๎องสมุด

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ๑ 60,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) 55,067.55 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน)มีคุณสมบัติและเสนอราคา
Samsung CLP-775ND หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03- เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
12061000-13564-0943-0001/56 เพื่อใช๎ในการ 55,067.55 บาท จัดซ้ือ
จัดประชุมช้ีแจงการปฏบิัติงานสนามโครงการส ารวจ
สถานการณ๑เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558
ระหวาํงวนัท่ี 15-26 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 18-19
ตุลาคม 2558 รวม 4 รายการ รายละเอียดดังนี้
1.SAMSUNG BLACK TONER FOR CLP775ND
(CLTK609S) จ านวน 3 ตลับ
2.SAMSUNG CYAN TONER FOR CLP775ND
(CLTC609S) จ านวน 3 ตลับ
3.SAMSUNG MAGENTA TONER FOR CLP775ND
(CLTM609S) จ านวน 3 ตลับ
4.SAMSUNG YELLOW TONER FOR CLP775ND
(CLTY609S) จ านวน 3 ตลับ

19 จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท๑ต้ังโต๏ะ IP PHONE รํุน FT100 2,675 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,675 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคา
จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
ให๎กลํุมสถิติรายได๎รายจําย ส าหรับโทรศัพท๑ท่ีได๎ขอ 2,675 บาท จัดซ้ือ
ติดต้ังโทรศัพท๑ใหมํ จ านวน 1 เลขหมาย
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 จ๎างติดต้ังเดินสายระบบส่ือสาร รายละเอียดดังนี้ 1,819 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 1,819 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติเป็นผ๎ูเสนอราคา
1.ติดต้ังโทรศัพท๑ IP Phone จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน อยูํในภายในวงเงิน
ให๎กลํุมสถิติรายได๎รายจําย ส านักสถิติสังคม ช้ัน 3 1,819 บาท งบประมาณที่ สสช.ก าหนด
2.เปล่ียน V-LAN จาก สบก. เป็น V-LAN ของกลํุม
เตรียมข๎อมูล จ านวน 1 จุด
Physical Address 3C-D9-28-49-BD-A7
IPV4 Address:172.16.26.65 เป็น 172.16.49.65

21 จ๎างพมิพ๑รายงาน Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ 40,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลัพบัลิเคชั่น จ ากดั 32,100 บาท บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นลัพบัลิเคชั่น จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
การส ารวจประรชากรแฝง พ.ศ.2557 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
จ านวน 500 เลํม  32,100 บาท

22 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองถํายเอกสาร 39,205.87 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 39,205.87 บาท บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
ยี่ห๎อ  Ricoh รํุน MP3352SP หมายเลขครุภณัฑ๑ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1105-01-12060100-13453-0906-0005/56 39,205.87 บาท
รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - ชุดสร๎างภาพ  จ านวน  1  ช้ิน
 - ผงเหล็กสีด า   จ านวน 1   ถุง
 - ชุดท าความร๎อน  จ านวน  1  ช้ิน
 - ชุดใสํหลอดหมึก  จ านวน  1  ช้ิน

23 จา๎งปรับปรุงประสิทธภิาพระบบไฟฟ้าแสงสวาํงภายใน 1600,000 บาท กรณีพเิศษ การไฟฟา้นครหลวง 1,600,000 บาท การไฟฟา้นครหลวง เป็นหนํวยงานของรัฐที่มี
พื้นท่ีของส านักงานสถิติแหํงชาติ ติดต้ังหลอดไฟฟา้ ราคากลาง 1,600,000 บาท เป็นเงิน เจา๎หน๎าที่ที่มีความร๎ูทางด๎าน
ชนิดLight Emitting Diode(LED) ในพื้นท่ีสสช. ช้ัน 1  1,600,000 บาท ไฟฟ้าโดยตรงและเป็น
ช้ัน 3 และช้ัน 4 เพื่อทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสวาํงเดิม รัฐวสิาหกจิที่ได๎รับสิทธพิิเศษ
ดังนี้ สามารถจา๎งได๎โดยตรง
1.หลอดไฟ LED T8 ยาว 60 เซนติเมตร ขนาดก าลัง ได๎โดยตรง
ไฟฟา้ไมํเกิน 10 วัตต๑ จ านวน 614 หลอด
2.หลอดไฟ LED T8 ยาว 120 เซนติเมตร ขนาด
ก าลังไฟฟา้ไมํเกิน 20 วัตต๑ จ านวน 1,406 หลอด
3.หลอดไฟ LED Downlight ขนาด 6 นิ้ว ขนาด
ก าลังไฟฟา้ไมํเกิน 20 วัตต๑ จ านวน 71  โคม
4.หลอดไฟ LED Downlight ขนาด 8 นิ้ว ขนาด
ก าลังไฟฟา้ไมํเกิน 20 วัตต๑ จ านวน 235 โคม
5.สายไฟฟา้ ขั้วหลอด เทปพนัสายพร๎อมอุปกรณ๑
งานติดต้ัง จ านวน  1  ชุด
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

24 จา๎งซํอมครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 4,419.10 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 4,419.10 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.เคร่ือง Printer HP Laserjet P3005 หมายเลขครุภัณฑ๑ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1105-00-12061000-6282-0942-0031/51  4,419.10 บาท
(กพร.) รายการอะไหลํท่ีซํอมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Pick-up Roller Tray 1 จ านวน 1 ช้ิน
เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ
 - Change Pick-up Roller Tray 2 จ านวน 1 ช้ิน
เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ
 - Change Separation  Pad Tray 1 จ านวน1 ช้ิน
เปล่ียนตัวตับกระดาษ
 - Change Separation  Pad Tray 2 จ านวน 1 ช้ิน
เปล่ียนตัวตับกระดาษ
2.เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ ACER รํุน Veriton
X270 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-01-12061000-9034-
0938 - 0162/52 (กลํุมพัฒนาบุคลากร สพบ.)
รายการอะไหลํท่ีซํอมเปล่ียน ดังนี้
 - Repair Power Supply   จ านวน  1  ชุด
ซํอมชุดภาคจํายไฟ
3.อะแดปเตอร๑เคร่ืองจดัเกบ็ขอ๎มูล ยี่ห๎อ WD Element
หมายเลขครุภณัฑ๑ สนว-0969-006-04/55
(กลํุมบริหารแผนท่ีสถติิภูมิภาค1 สภส.)
รายการอะไหลํท่ีซํอมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Adaptor External Harddisk 12V 1.5A
K View Tech 12V 2A จ านวน 1 ช้ิน
4.เคร่ืองส ารองไฟ ยี่ห๎อ OMEGA หมายเลขครุภณัฑ๑
NSO-0949-0009/47 (กลํุมบริหารแผนท่ีสถติิภูมิภาค 1
ส านักภมูิสารสนเทศสถิติ)
รายการอะไหลํท่ีซํอมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Battery 12V 5A   จ านวน 1 ช้ิน
เปล่ียนแบตเตอร่ี
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

25 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองโทรสาร 2,525.20 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร๑วิส จ ากัด 2,525.20 บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร๑วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1.ซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ืองโทรสาร ยี่ห๎อ Cannon 2,525.20 บาท
รํุน L-380S หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-02-12060100-
6988-0914-0002/51 รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน 
ดังตํอไปนี้
 - Change Fuser Assy   จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน
 - Repair Solenoid  จ านวน  1 ช้ิน
ซํอมตัวยกกระดาษ

26 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง  Printer 3,498.90 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค เซอร๑วิส จ ากัด 3,498.90 บาท บริษัท พ.ีซี.เทค เซอร๑วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1.ซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer HP Laserjet 3,498.90 บาท
P3005 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-6284-
0942-0033/51 รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - Change Fuser Assembly   จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน 
 - Change Drive Gear  จ านวน 1  ชุด
เปล่ียนชุดควบคุมเสียงดัง

27 จ๎างเหมาออกแบบพพิธิภณัฑ๑ส านักงานสถิติแหํงชาติ 98,000 บาท ตกลงราคา ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มนต๑สมร 97,370 บาท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มนต๑สมร มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
 - คําออกแบบ Plan แบบกราฟฟคิชุดนิทรรศการ 97,370 บาท
จ านวน  1  แบบ
 - คําจัดท าแบบ 3D จ านวน  1  แบบ
 - คําจัดท าแบบเพื่อการกํอสร๎าง จ านวน  1  แบบ
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

28 จัดซ้ือลูกล๎อรถเข็นหนังสือ  1 ชุด มี 4 ล๎อ 1,605 บาท ตกลงราคา บริษัท โลหะประทีป เน็กซ๑เจน จ ากัด 1,605 บาท บริษัท โลหะประทีป เน็กซ๑เจน จ ากัด มีคุณสมบัติเป็นผ๎ูผลิตและ
จ านวน 1 ชุด ส าหรับรถเข็นหนังสือ 3 ช้ัน เป็นเงิน เสนอราคาอยูํในวงเงินที่
หมายเลขครุภณัฑ๑ สสช.รข. 01/34 1,605 บาท จะด าเนินการจดัซ้ือ

29 จดัซ้ือล๎อรถเขน็  จ านวน 4 ล๎อ ส าหรับรถเขน็ของช้ันเดียว 1,068.93 บาท ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 1,068.93 บาท บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
พบัได๎ หมายเลขครุภณัฑ๑ สพก.0706-002-05/52 เป็นเงิน อยูํในวงเงินที่จะด าเนินการ
รายละเอียดดังนี้ 1,068.93 บาท จัดซ้ือ
1.Z03 ล๎อยางอลีาสติก ER แบบเนื้อยางด า 125 มม.
ล๎อเป็น เสียงเงียบ ทนทานตํอแรงกระแทก
เนื้อยางนุํมกนัสะเทือนได๎ดี แป้นเหล็กปั้มชุบซิงค๑ขาว 
ลูกปืนเด่ียวมีฝากนัฝุ่นรับน้ าหนัก 125 กก./ล๎อ หน๎า
สัมผัส 32 มม. ความสูงรวมล๎อ 155 มม. ขนาดแป้น 
80X100 มม. ระยะรูแป้น 52.5x72.5 มม. 
จ านวน 2 ล๎อ
2.Z03 ล๎อยางอลีาสติก ER แบบเนื้อยางด า 125 มม.
ล๎อตาย เสียงเงียบ ทนทานตํอแรงกระแทก เนื้อยาง
นุํมกันสะเทือนได๎ดี แป้นเหล็กปั้มชุบซิงค๑ขาว ลูกปืน
เด่ียว มีฝากันฝุ่นรับน้ าหนัก 125 กก./ล๎อ หน๎า
สัมผัส 32 มม.ความสูงรวมล๎อ 155 มม. ขนาดแป้น 
80X100 มม. ระยะรูแป้น 52.5x72.5 มม. 
จ านวน 2 ล๎อ
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

30 จา๎งผ๎ูรับจา๎งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน ก.ย. 58 322,560 บาท
ต้ังแตํวนัท่ี 1-30 กนัยายน  2558 จ านวน 32 คน 
รายละเอยีดดังนี้ วธิพีิเศษ รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 80,640 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผ๎ูมีอาชพีรับจา๎ง
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ๎มูล โครงการส ารวจ ราคากลาง 80,640 บาท ขอ๎มูลสถติิ สํวนบริหารสถติิพื้นที่ 1 ขอ๎มูลสถติิ สํวนบริหารสถติิพื้นที่ 1 มีประสบการณ๑ความช านาญ
ในเดือน กนัยายน  2558 จ านวน  8  คน สถติิ ที่ 02.6/132 ลว. 5 ส.ค. 58 สถติิ ที่ 02.6/132 ลว. 5 ส.ค. 58 และเสนอราคาอยูํในวงเงิน

จ านวน 8 คน จ านวน 8 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง
80,640 บาท

2.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ๎มูล โครงการส ารวจ  ราคากลาง 120,960 บาท วธิพีิเศษ รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 120,960 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผ๎ูมีอาชพีรับจา๎ง
ในเดือน กนัยายน  2558 จ านวน  12  คน ขอ๎มูลสถติิ สํวนบริหารสถติิพื้นที่ 2 ขอ๎มูลสถติิ สํวนบริหารสถติิพื้นที่ 2 มีประสบการณ๑ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.7/204 ลว. 3 ส.ค. 58 สถติิ ที่ 02.7/204 ลว. 3 ส.ค. 58 และเสนอราคาอยูํในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

120,960 บาท

3.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ๎มูล โครงการส ารวจ  ราคากลาง120,960 บาท วธิพีิเศษ รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 120,960 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผ๎ูมีอาชพีรับจา๎ง
ในเดือน กนัยายน  2558 จ านวน  12  คน ขอ๎มูลสถติิ สํวนบริหารสถติิพื้นที่ 3 ขอ๎มูลสถติิ สํวนบริหารสถติิพื้นที่ 3 มีประสบการณ๑ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.3/155 ลว. 5 ส.ค. 58 สถติิ ที่ 02.3/155 ลว. 5 ส.ค. 58 และเสนอราคาอยูํในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

120,960 บาท

31 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง  Printer ดังนี้ 3,498.90 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค เซอร๑วิส จ ากัด 3,498.90 บาท บริษัท พ.ีซี.เทค เซอร๑วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.ซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง  Printer HP Laserjet เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
P3005 หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-02-12061000-6259- 3,498.90 บาท
0942-0008/51 รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - Change Fuser Assembly     จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน
 - Change Drive  Gear            จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดควบคุมเสียงดัง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

32 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer ดังนี้ 6,494.90 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 6,494.90 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.เปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer HP Laserjet P3005 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-6287-0942- 6,494.90 บาท
0036/51 รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 -  Change Fuser Assembly  จ านวน  1 ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน
 - Change Driver Gear         จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนชุดเฟอืงขับชุดท าความร๎อนให๎ท างาน
 - Change Pick-up Roller Tray   จ านวน 1 ชุด

33 จ๎างซํอมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Printer  และ 8,025 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั 8,025 บาท บริษัท เอ็กเปอร๑ท โซลูชั่น แอนด๑ เซอร๑วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
เคร่ืเงไมโครคอมพวิเตอร๑  จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
1.ซํอมเคร่ือง PrinterLaser Samsung รํุน ML-4551ND 8,025 บาท
หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-04-12061000-10020-0942-
0033/54 (กลํุมนโยบายและยทุศาสตร๑การพัฒนา
ระบบสถิติ) รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - C408-Change Fuser Unit   จ านวน 1ชุด
เปล่ียนชุดท าความร๎อน
 - Change Main Gear (เปล่ียนชุดเฟือง) จ านวน1 ชุด
 - Change Pick-up Roller   จ านวน  1  ชุด
เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ
2.ซํอมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ  ATEC  รํุน
Prestige หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12061000-8703-
0938-0101/52 (กลํุมสถติิประชากร ส านักสถติิสังคม)
รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - Change DVD-ROM (SATA)   จ านวน  1  ชุด
3.ซํอมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ ยี่ห๎อ ATEC รํุน
Prestige หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-03-12061000-5600-
0938-0221/50 (กลํุมสถิติประชากร สสค.)
รายการอะไหลํท่ีเปล่ียน ดังตํอไปนี้
 - Change Power Supply  จ านวน  1  ชุด
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

34 จ๎างซ๐อมและเปล่ียนอะไหลํเคร่ือง Tablet ยี่ห๎อ 16,680 บาท ตกลงราคา บริษัท โฟร๑ ซิสเต็มส๑ จ ากัด 16,680 บาท บริษัท โฟร๑ ซิสเต็มส๑ จ ากัด มีคุณสมบัติเป็นผ๎ูผลิต และ
SONORE รํุน TAB710Q-3G รายการซํอมเปล่ียน เป็นเงิน เสนอราคาเหมาะสมที่จะ
 - เปล่ียนทัสกรีน  จ านวน  12 เคร่ือง 16,680 บาท ด าเนินการจดัจา๎ง
ส าหรับหมายเลขครุภณัฑ๑ ดังนี้ (เป็นผ๎ูขายเคร่ือง Tablet ให๎
1.หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-06-12061000-15185- กบัส านักงานฯ)
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)
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

35 ซ้ือยางรถยนต๑ส าหรับการใช๎งานกับรถยนต๑โตโยต๎า 13,600 บาท ตกลงราคา บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด 13,600 บาท บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภณัฑ๑ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 13,600 บาท
รายละเอียดดังนี้
1. ยาง 205-70-15 บริดสโตน R611 
จ านวน 4 เส๎น
วันท่ีผลิต 2515 (สัปดาห๑ท่ี 25 ปี 2015) 

36 จัดซ้ือครุภณัฑ๑ต่ ากวําเกณฑ๑ จ านวน 2 รายการ 21,500 บาท ตกลงราคา
รายละเอียดดังนี้
1.โต๏ะท างาน ขนาด 110x60x75 ซม. ล้ินชักขา๎ง 2 ใบ บริษัท อาร๑ เอส บี เฟอร๑นิเจอร๑ จ ากัด 15,343.80 บาท บริษัท อาร๑ เอส บี เฟอร๑นิเจอร๑ จ ากัด เป็นผ๎ูเสนอราคาอยูํในวงเงิน
พร๎อมกุญแจ หน๎าโต๏ะเมลามีน 22 mm เลือกสีได๎ เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
จ านวน  6 ตัว  (15,343.80 บาท) 15,343.80 บาท

2.พัดลมต้ังพื้น TOAHIBA รํุน SF98 ขนาด 16" 4 ใบพัด ร๎านพฒันากิจ 3,317 บาท ร๎านพฒันากิจ เป็นผ๎ูเสนอราคาอยูํในวงเงิน
จ านวน 2 เคร่ือง (3,317.00 บาท) เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจดัซ้ือ

3,317 บาท

37 จา๎งเปล่ียนถาํยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส๎กรองน้ ามันเคร่ือง 4,315.31 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต๎านนทบรีุ ผ๎ูจ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั 4,315.31 บาท บริษัท โตโยต๎านนทบรีุ ผ๎ูจ าหนาํยโตโยต๎า จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
เปล่ียนไส๎กรองดีเซล เปล่ียนไส๎กรองอากาศ เปล่ียน เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
น้ ามันเกียร๑-น้ ามันเฟอืงท๎าย เช็คระยะ 40,000 กม. 4,315.31 บาท
ของรถยนต๑สํวนกลาง ยี่ห๎อ โตโยต๎า หมายเลขทะเบียน
ฮย-2321กทม. หมายเลขครุภัณฑ๑ 1105-01-12060200-
14613-0702-0001/57
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

38 จดัซ้ือวสัดุงานบ๎าน งานครัว จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 20,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิแลนด๑ จ ากัด 17,503.06 บาท บริษัท ออฟฟศิแลนด๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.กลํองพลาสติกสีขาว เกรด เอ มีล๎อ  4 ล๎อ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
ขนาด 39x56 ซม. สูง 31 ซม. (K600) 17,503.06 บาท
2.กลํองพลาสติกสีขาว เกรด เอ มีล๎อ 4 ล๎อ ขนาด 
74x50 ซม. สูง 45 ซม. (K1200) จ านวน 4 ใบ
3.กลํองพลาสติกสีขาว เกรด เอ มีล๎อ 4 ล๎อ ขนาด
 78x54 ซม. สูง 49 ซม. (K1500) จ านวน 4 ใบ
4.กะละมังอลูมิเนียม เกรด เอ ขนาด 55 ซม.
ยี่ห๎อจระเข๎ จ านวน 2 ใบ
5.กะละมังอลูมิเนียม เกรด เอ ขนาด 45 ซม.
ยี่ห๎อจระเข๎ จ านวน 4 ใบ
6.ช๎อนกาแฟ ยี่ห๎อ Seagull จ านวน 12 โหล
7.ถาดส่ีเหล่ียมมีหูจับ ขนาด 20.5 นิ้ว ยี่ห๎อ
ซุปเปอร๑แวร๑ จ านวน 10 อัน
8.ถาดส่ีเหล่ียมมีหูจับ ขนาด 15 นิ้ว ยี่ห๎อ
ซุปเปอร๑แวร๑ จ านวน 6 อัน

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร๑ 43,800 บาท
รายละเอียดดังนี้
1.จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา ร๎านพฒันากิจ 3,584.50 บาท ร๎านพฒันากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.1.แฟม้ซองพลาสติก ตราช๎าง A4 จ านวน 35 โหล เป็นเงิน 3,584.50 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
1.2.ล้ินแฟม้พลาสติกยาว 8 นิ้ว  FUJI (50 อัน/แพค็)
จ านวน 20 แพค็

2.จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ จ านวน  4 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 36,711.70 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
2.1.SAMSUNG BLACK TONER FOR CLP770ND เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
(CLT K609S) จ านวน 2 กลํอง 36,711.70 บาท
2.2.SAMSUNG CYAN TONER FOR CLP770ND
(CLT C609S) จ านวน 2 กลํอง
2.3.SAMSUNG MAGENTA TONER FOR CLP770ND
(CLT M609S) จ านวน 2 กลํอง
2.4.SAMSUNG YELLOW TONER FOR CLP770ND
(CLT Y609S)  จ านวน 2 กลํอง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

40 จัดซ้ือวัสดุงานบ๎าน จ านวน 5 รายการ 60,000 บาท ตกลงราคา หา๎งหุน๎สํวนจ ากดัวรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด๑ ซัพพลาย 43,977 บาท หา๎งหุน๎สํวนจ ากดัวรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด๑ ซัพพลาย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
1.อะไหลํม๏อบถพูื้น แบบกลม ยี่ห๎อ SWASH 43,977 บาท
จ านวน 5 อัน
2.น้ ายาถูพื้น ยี่ห๎อ Whiz ขนาด 800 มล./ถุง
จ านวน  100  ถุง
3.ผงซักฟอก ยี่ห๎อ โอโมํ ขนาด 60 กรัม/ถุง
จ านวน 20 โหล
4.ถงุขยะ ขนาดใหญ ํ30"X40"  จ านวน  50 กโิลกรัม
5.สเปร๑ยปรับอากาศ กล่ินเลมอน เดล่ีเฟรช 300 ml
จ านวน  48  กระป๋อง

41 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพวิเตอร๑ ดังนี้ 51,000 บาท
1.จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา ร๎านพฒันากิจ 4,793.60 บาท ร๎านพฒันากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.1.ท่ีเย็บกระดาษ AROMA 45NR (มีท่ีถอน) เป็นเงิน 4,793.60 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
(ใช๎กับลวดเบอร๑ 35) จ านวน 5 อัน
1.2.เชือกกลํุมขาว 30 เส๎น 70 กรัม จ านวน 50 ม๎วน
1.3.ยางลบดินสอ QUANTUM Hi-Polymer 
จ านวน 400 ก๎อน
1.4.กลํองกระดาษลูกฟูก 5 ช้ัน ขนาด 15"X18"X10"
จ านวน 30 ใบ
1.5.แฟม้ซองพลาสติก ตราช๎าง A4 จ านวน 30 โหล
2.จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ จ านวน 5 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) 42,622.38 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
2.1.HP WHITE BOX LJ P3005/M3035 BLACK เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
(Q7551XC) จ านวน 2 กลํอง 42,622.38 บาท
2.2.SAMSUNG CYAN TONER FOR CLP770ND
(CLT C609S)  จ านวน 1 กลํอง
2.3.SAMSUNG YELLOW TONER FOR CLP770ND
(CLT Y609S)  จ านวน 1 กลํอง
2.4.SAMSUNG TONER FOR ML4550 (20,000 PGS)
(ML4550B) จ านวน 1 กลํอง
2.5.SAMSUNG DRUM FOR ML-4510ND/5010ND
(60Kx (MLT R307) จ านวน 1 กลํอง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

42 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพวิเตอร๑ 100,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
1.ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ จ านวน 5 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรช่ัน จ ากดั(มหาชน) 63,800.89 บาทบริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน)มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.1.HP WHITE BOX LJ P3005/M3035 BLACK เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
(Q7551XC) จ านวน 1 กลํอง 63,800.89 บาท
1.2.SAMSUNG TONER FOR ML4550 
(20,000 PGS) (ML-4550B) จ านวน 2 กลํอง
1.3.SAMSUNG TONER FOR ML-4510ND NEW
(15,000 PGS) (MLTD307L)  จ านวน 2 กลํอง
1.4.SAMSUNG DRUM FOR ML-4510ND/5010ND
(60K) (ML TR307)  จ านวน 2  กลํอง
1.5.MAINTENANCE B-300/500DN/310N/510DN
(T619000) จ านวน 2 กลํอง

2.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิแลนด๑ จ ากัด 14,543.44 บาท บริษัท ออฟฟศิแลนด๑ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
2.1.กระดาษการ๑ดท าปก ขนาด เอ-4 หนา 150 แกรม เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
(รีมละ 500 แผํน) สีฟา้ 3 ,สีเขียว 3, สีชมพ ู3, 14,543.44 บาท
สีเหลือง 3 จ านวน 12 รีม
2.2.ปากกาลูกล่ืน ยี่ห๎อควอนต้ัม สีด า 150,
สีน้ าเงิน 30, สีแดง 20 จ านวน 200 ด๎าม
2.3.แฟม้ 2 หํวง ปกพลาสติก PP สีขนาด เอ-4
 สันหนา 3 ซม. ตราช๎าง สันแฟม้มีซองพลาสติก
ส าหรับใสํป้ายช่ือ จ านวน 36 แฟม้
2.4.ลวดเย็บกระดาษ เบอร๑ 10-1M ยี่ห๎อแม็กซ๑
(กลํองละ 1,000 ตัว)
2.5.กระดาษแบงค๑ ขนาด เอ-4 หนา 55 แกรม
สีชมพ ู(รีมละ 500 แผํน)
2.6.กระดาษแบงค๑ ขนาด เอ-4 หนา 55 แกรม

 สีฟา้ (รีมละ 500 แผํน)
2.7.สันรูด ขนาด 15 มม. ยี่ห๎อออร๑ก๎า 
(แพค็ละ 12 อัน) จ านวน 20 แพค็
2.8.แผํนใสชนิดเขียน ขนาด A4 หนา 100 ไมครอน
(แพค็ละ 100 แผํน) ยี่ห๎อ ออร๑ก๎า จ านวน 40 แพค็
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รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3.ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ดังนี้ ตกลงราคา บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด 7,276 บาท บริษัท ริโก๎ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
3.1.หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก๎ รํุน SP311 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัซ้ือ
รหัสสินค๎า 11SP311TN จ านวน 2 ตลับ 7,276 บาท

43 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ๑ไฟฟา้  จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 90,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จ ากัด 76,291 บาท บริษัท ทวิน อีเลคทริค จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
1.หลอด FLUORESCENT 32W รํุน TL-D เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
32W/840HF,FHF 32D ยี่ห๎อ PHILIPS 76,291 บาท
จ านวน 200 หลอด
2.หลอด FLUORESCENT 18W รํุน TL-D
18W/54-765 ยี่ห๎อ PHILIPS จ านวน 50 หลอด
3.หลอดดาวไลท๑ 18W รํุน PL-C18W/827/2P
ยี่ห๎อ PHILIPS จ านวน 20 หลอด
4.หลอดดาวไลท๑ 13W รํุน PL-C13W/827/4P
ยี่ห๎อ PHILIPS จ านวน 20 หลอด
5.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รํุน FL 2x32W 
ยี่ห๎อ DYNO จ านวน 100 ตัว
6.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รํุน FL 2x18W 
ยี่ห๎อ PHILPS จ านวน 20 ตัว
7.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รํุน FL 1x32W 
ยี่ห๎อ DYNO จ านวน 50 ตัว
8.บัลลาสต๑อิเล็กทรอนิกส๑ รํุน FL 1x18W 
ยี่ห๎อ PHILPS จ านวน 50 ตัว

44 จ๎างซํอมรถยนต๑ (รถยนต๑เหยียบคันเรํงแล๎วไมํวิ่งและ 34,831.71 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต๎านนทบรีุ ผ๎ูจ าหนาํย โตโยต๎า จ ากดั 34,831.71 บาท บริษัท โตโยต๎านนทบรีุ ผ๎ูจ าหนาํย โตโยต๎า จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยูํ
ตรวจเช็คระบบเคร่ืองยนต๑) ส าหรับรถยนต๑ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา๎ง
หมายเลขทะเบียน ศจ-5700 หมายเลขครุภณัฑ๑ 34,831.71 บาท
1105-00-12060200-0216-0702-0003/48
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รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

45 จ๎างพมิพ๑รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2558 230,000 บาท ประกวดราคา 1.ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด อรุณการพมิพ๑ 213,626 บาท บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด๑พับลิสชิ่ง จ ากดั เนื่องจากมีคุณสมบัติ เสนอราคา
จ านวน 700 เลํม ราคากลาง 222,000 บาทอเิล็กทรอนิกส๑ 2.บริษัท เพชรเกษมพร้ินต้ิงกรุ๏ป จ ากดั 219,800 บาท เป็นเงิน ถกูต๎องตรงตามรายละเอยีดและ

(e-bidding) 3.บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 212,800 บาท 206,296 บาท ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
4.ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริม 269,640 บาท ประกาศประกวดราคา และเป็น
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ ผ๎ูเสนอราคาต่ าสุด
บุคลากรทางการศึกษา (องค๑การค๎า
ของ สกสค.) (ศึกษาภณัฑ๑พาณิชย๑)
5.บริษัท เท็กซ๑ แอนด๑ เจอร๑นัล 219,000 บาท
พบัลิเคช่ัน จ ากัด
6.บริษัท อมรินทร๑พร้ินต้ิงแอนด๑ 217,000 บาท
พบัสิสช่ิง จ ากัด (มหาชน)
7.บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด๑พบัลิสชิ่ง จ ากดั 206,296 บาท

46 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร๑ ยี่ห๎อ HP, SAMSUNG, 1060,000 บาท วิธีพเิศษ 1.บริษัท ลีก๎า บิสสิเนส จ ากัด 879,818.20 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรชั่น เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นผ๎ูแทน
XEROX, CANON, BROTHER, EPSON ราคากลาง1,059,101.46 บาท 2.บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 860,352.76 บาท จ ากัด (มหาชน) จ าหนําย และเสนอราคารวม
จ านวน  63  รายการ 3.บริษัท เมโทรซิสเต็มส๑คอร๑ปอเรช่ัน เป็นเงิน ทุกรายการต่ าสุดตรงตาม

จ ากัด (มหาชน) 750,926 บาท 750,926 บาท เง่ือนไขที่ก าหนด


