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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
(บาท) (บาท)

1 จา้งพิมพ์ Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ ส ารวจการมกีารใช้ 60,000 46,545 ตกลงราคา บริษัท เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลัพับลิเคชั่น จ ากดั 46,545 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นลัพับลิเคช่ัน จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
จ านวน 1,500 เล่ม 46,545 บาท

2 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 16,157 16,157 ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 16,157 บาทบริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดัมคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยี่หอ้ Samsung เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- 16,157 บาท
13514-0942-0007/56 (กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 1) 
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Drum Unit
เปล่ียนชุดดร้ัม  จ านวน 1 ชุด     เปน็เงิน 12,091.00 บาท
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่หอ้ HP รุ่น
Laserjet 3505 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-6246-
0943-0001/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Main Gear Unit
เปล่ียนชุดเฟืองหลัก จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 4,066.00 บาท

3 จดัซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับการใช้งานกบัรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 5,885 5,885 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดัสยามแบตเตอร่ีอเิลคทรอนคิส์ 5,885 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากดัสยามแบตเตอร่ีอเิลคทรอนคิส์มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
อห-6111 และ ชย-2713 ดังนี้ เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ
1.เปล่ียนแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 5,885 บาท
อห-6111 หมายเลขครุภณัฑ์ NSO-0702-0014/47 
 - แบตเตอร่ี ยี่หอ้ GS/GT100 ขนาด 12V 75AN 
จ านวน 1 ลูก  เปน็เงิน 2,942.50 บาท
2.เปล่ียนแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน
ชย-2713 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-5733-0702- 
0002/50
 - แบตเตอร่ี ยี่หอ้ GS/GT100 ขนาด 12V 75AN 
จ านวน 1 ลูก  เปน็เงิน 2,942.50 บาท

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4 จา้งตรวจเช็คระยะ และเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 5,217.32 5,217.32 ตกลงราคา บริษัท อซูีซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ ากดั 5,217.32 บาท บริษัท อซูีซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
น้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนน้ ากล่ัน น้ ายาล้างเคร่ือง น้ ายาล้างตู้แอร์ เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
ล้างระบบแอร์ รถยนต์ทะเบยีน ชย-2713 หมายเลขครุภณัฑ์ 5,217.32 บาท
1105-00-12060200-5733-0702-0002/50

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส ารวจสถานการณ์ 19,115 17,976 ตกลงราคาบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 17,976 บาทบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558  โดยใช้กบัเคร่ืองพิมพ์ เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ
Samsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03- 17,976 บาท
12061000-9303-0942-0007/53 และ Samsung รุ่น 
M4030ND (S/N : 0896BJEH500022V) จ านวน 2 รายการดังนี้
1.หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress Mpress
M4030ND (MLT-D201L) (20,000 PGS) (รหสัสินค้า
 MLTD201L) จ านวน 1 กล่อง เปน็เงิน 10,807.00บาท
2.หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND 
(ML-D4550B) (20,000 PGS) (รหสัสินค้า ML4550B)
จ านวน 1 กล่อง เปน็เงิน 7,169.00 บาท

6 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 2,086.50 2,086.50 ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 2,086.50 บาทบริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดัมคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ACER 2,086.50 บาท
รุ่น M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-9848-
0938-0079/54 (กลุ่มสถติิแรงงาน) รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Power Supply   จ านวน 1 ชุด

7 จา้งจดัส่งแบบสอบถามโครงการประมวลขอ้มลูพื้นท่ีการกอ่สร้าง 20,000 18,071 ตกลงราคา บริษัท พัสดุภณัฑ์ไทย จ ากดั 18,071 บาท บริษัท พัสดุภณัฑ์ไทย จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
พ.ศ.2560 ใหส้ถติิจงัหวดั จ านวน 76 จงัหวดั เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

18,071 บาท
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ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้  Fuji Xerox 18,190 18,190 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 18,190 บาท บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
รุ่น Docucenter-IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์  1105-04- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
12060100-14628-0906-0005/57 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน 18,190 บาท
ดังต่อไปนี้
 - ดรัมลูกกล้ิงสร้างภาพ จ านวน 1 ลูก เปน็เงิน 17,120.00 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษออกจากถาดกระดาษ จ านวน 5 ลูก
เปน็เงิน 1,070.00 บาท

9 จา้งพิมพ์วารสาร สารสถติิปงีบประมาณ 2560 จ านวน 4 ฉบบั 100,000 98,000 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ 98,000 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
ฉบบัละ 2,000 เล่ม รวมจ านวน พิมพ์ 8,000 เล่ม เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

98,000 บาท

10 จา้งผลิตและเผยแพร่คอลัมนป์ระจ าในหนงัสือพิมพ์ 456,000 454,857 วธิพีิเศษ บริษัท โพสต์ พับลิชชงิ จ ากดั (มหาชน) 454,857 บาท บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ ากดั (มหาชน) มคุีณสมบติั เสนอราคา ตรง
ปงีบประมาณ 2560 จ านวน 2 รายการ  ดังนี้ เปน็เงิน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  และ
1.ทางนติยสารโพสต์ ทูเดย ์@ Weekly  454,857 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณ และ
ต าแหนง่หนา้ปกขนาดแทรปลอยด์ ขนาด ราคากลาง
10.25"x13.5"เต็มหนา้ ส่ีสี และมเีนื้อหาท่ีปกหนา้ในอกี 1 หนา้
 รวมเปน็ 2 หนา้ จ านวน 1 คร้ัง เปน็เงิน 99,831.00 บาท
ตีพิมพ์ฉบบัวนัเสาร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2560
2.ทางหนงัสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย ์รายวนั 
ต าแหนง่เนื้อใน Sect.1 ขนาด 6.54"x5"  ส่ีสี จ านวน 10 คร้ัง
เปน็เงิน 355,026.00 บาท ระบตีุพิมพ์ฉบบัวนัพุธ Sect.1 หนา้ 2
ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2559 - กนัยายน 2560
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11 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนนิงานประจ าเดือน 282,240 ตกลงราคา
ธนัวาคม 2559 ต้ังแต่วนัท่ี 1-31 ธนัวาคม 2559 (ว 315)
จ านวน 28 คน รายละเอยีดดังนี้
1.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  70,560 รายชื่อตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 70,560 บาท รายช่ือตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชีพรับจา้ง
ในเดือน ธนัวาคม 2559 จ านวน  7  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นท่ี 1 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.6/201 ลว. 3 พ.ย. 59 สถติิ ท่ี 02.6/201 ลว. 3 พ.ย. 59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

70,560 บาท

2.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  120,960 รายชื่อตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 120,960 บาท รายช่ือตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชีพรับจา้ง
ในเดือน ธนัวาคม  2559 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นท่ี 2 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.7/235 ลว. 3 พ.ย. 59 สถติิ ท่ี 02.7/235 ลว. 3 พ.ย. 59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 11 คน จ านวน 11 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

120,960 บาท

3.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  90,720 รายชื่อตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 90,720 บาท รายช่ือตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชีพรับจา้ง
ในเดือน ธนัวาคม  2559 จ านวน  9  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นท่ี 3 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.3/248 ลว. 7 พ.ย.59 สถติิ ท่ี 02.3/248 ลว. 7 พ.ย.59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

90,720 บาท

12 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ ริโก ้ 24,459.13 24,459.13 ตกลงราคา บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 24,459.13 บาท บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
รุ่น Aficio 3352SP หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
13453-0906-0005/56 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้ 24,459.13 บาท
 - ชุดสร้างภาพ จ านวน 1 ช้ิน เปน็เงิน 16,859.00 บาท
 - ชุดใส่หลอดหมกึ จ านวน 1 ช้ิน เปน็เงิน 4,489.00 บาท
 - ผงเหล็กสีด า เคร่ืองเอเอฟ 2015/2015 จ านวน 1 ถงุ
เปน็เงิน 2,055.00 บาท
 - ลูกกล้ิง  จ านวน 1 ช้ิน เปน็เงิน 565.00 บาท
 - สายพานปอ้น  จ านวน 1 ช้ิน เปน็เงิน 491.00 บาท
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13 จ้างพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าตัญ การส ารวจแรงงาน 35,000 24,000 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก 24,000 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
นอกระบบ พ.ศ. 2559 จ านวน 500 เล่ม เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

24,000 บาท

14 จา้งผลิตส าเนาแผ่นซีดี "รายงานลักษณะของประชากรการส ารวจ 20,000 17,173.50 ตกลงราคา บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อนิเตอร์ เนชั่นแนล 17,173.50 บาท บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อนิเตอร์ เนช่ันแนล มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
การเปล่ียนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559" จ านวน อนิดัสตร้ี จ ากดั อนิดัสตร้ี จ ากดั ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
300 แผ่น ดังนี้ เปน็เงิน 
1.ค่าผลิตแผ่น CD พร้อมสกรีนระบบ  OFFSET 4 สี จ านวน 17,173.50 บาท
300 แผ่น  เปน็เงิน 3,852.00 บาท
2.ค่าแมพ่ิมพ์ (STAMPER)  เปน็เงิน 2,140.00 บาท
3.ค่า Place เปน็เงิน 1,070.00 บาท
4.ค่าปกกระดาษ 120 แกรม อาร์ตมนัธรรมดา ขนาดประมาณ
12X24 cm. พับคร่ึงมขีอ้ความบนสันกล่อง พิมพ์ 4 สี ท้ังด้านหนา้
และด้านหลัง ท้ัง 4 ด้าน จ านวน 300 ปก เปน็เงิน 8,667.00 บาท
5.ค่ากล่อง  Slim แบบบาง พร้อมบรรจ ุซิลพลาสติกใส 
จ านวน 300 กล่อง เปน็เงิน 1,445.00 บาท

15 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้  CANON 35,644.91 35,644.91 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั 35,644.91 บาท บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
รุ่น IR 3245 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-9289-0906- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
0003/53 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้ 35,644.91 บาท
 - แม่พมิพภ์าพ จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 10,379.00 บาท

 - ชุดปั่นหมกึ  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 6,040.00 บาท
 - ชุดท าความร้อน จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 19,226.00 บาท

16 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ 13,428.50 13,428.50 ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 13,428.50 บาทบริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดัมคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่หอ้ Samsung เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์  1105-05-12061000- 13,428.50 บาท
9997-0942-0010/54 (กลุ่มบรูณาการขอ้มลูสถติิ) รายการอะไหล่
ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Fuser Unit  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,959.00 บาท
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2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่หอ้  Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-
10159-0942-0082/54 (กลุ่มแผนยทุธศาสตร์) รายการอะไหล่
ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Fuser Unit  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,959.00 บาท
 - Change Main Gear Unit จ านวน 1 ชุด 
เปน็เงิน 1,552.00 บาท
3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยี่หอ้ Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-
10046-0942-0059/54 (กลุ่มสถติิสังคม) รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน
ดังนี้
 - Change Fuser Unit  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,959.00 บาท

17 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ เคร่ือง Printer  จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ 22,277.40 22,277.40 ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 22,277.40 บาทบริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดัมคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
1.เคร่ือง PrinterLaser ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10001-0942-0014/54 22,277.40 บาท
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศทก.) รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser  Unit   จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,959.00 บาท
 - Repair Power Supply  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
2.เคร่ือง PrinterLaser ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10152-0942-0075/54
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศทก.) รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser  Unit   จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,959.00 บาท
 - Repair Power Supply  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
3.เคร่ือง PrinterLaser ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10155-0942-0078/54
(กลุ่มพัฒนาบคุลากร ส านกัพัฒนาบคุลากร) รายการอะไหล่ท่ี
เปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser  Unit   จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,959.00 บาท
 - Repair Power Supply  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
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4.เคร่ือง PrinterLaser ยี่หอ้ HP รุ่น Laserjet P3005
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000-6285-0942-0034/51
(กลุ่มวางแผนและเตรียมงาน สบจ.) รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser  Unit   จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 4,879.00 บาท
 - Change Drive Gear   จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,027.00 บาท

18 จา้งท าแผ่นปา้ยช่ือผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2,500 2,033 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต 2,033 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
"นางสาวณัฏฐนนัท์ วสุิชาติพงศ์" ท าด้วยทองเหลือง ขนาด เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
ความกวา้ง 7 ซม. ยาว 50 ซม. ตัวอกัษรภาษาไทย แบบ 2,033 บาท
Angsana UPC สีน้ าเงิน สูง 2.5 ซม. กดักรด การจดักึ่งกลางขื้นอยู่
กบัอกัษรความหนาของตัวอกัษร 4 มม. จ านวน 1 ปา้ย

19 จา้งจดัท าตรายาง จ านวน 4 รายการ  400 363.80 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภณัฑ์ 363.80 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภณัฑ์ มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

363.80 บาท

20 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับปฏบิติังานโครงการส ามะโน 62,338.20 62,388.20 ตกลงราคา บริษัท ที.เอน็.แมค็เนต็ เซ็นเตอร์ จ ากดั 62,338.20 บาท บริษัท ที.เอน็.แมค็เนต็ เซ็นเตอร์ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ
1.ตลับหมกึ ยี่หอ้  SAMSUNG (MLT-D201L) จ านวน 6 กล่อง 62,338.20 บาท
โดยใช้กบัเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Express M4030ND 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-18705-0942-0008/59,
1105-01-12061000-18706-0942-0009/59,1105-01-12061000-

18707-0942-0010/59, 1105-01-12061000-18708-0942-0011/59

และ 1105-01-12061000-18709-0942-0012/59

21 จา้งเปดิจดุเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ ใหก้ลุ่มวางแผนและเตรียมงาน 428.00 428.00 ตกลงราคา บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 428 บาท บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
ส านกับริหารจดัเกบ็ขอ้มลูสถติิ  จ านวน 2 จดุ เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

428 บาท
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22 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ Fuji Xerox 2,996 2,996 ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,996 บาท บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
รุ่น Docucenter-IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
12060100-14646-0906-0009/57 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้ 2,996 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษ (059K 31270) จ านวน 2 ช้ิน
เปน็เงิน 1,070.00 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษออกจากถาดกระดาษ (022K 74870)
จ านวน 6 ช้ิน เปน็เงิน 1,284.00 บาท
 - ตัวแยกกระดาษและกนักระดาษซ้อน (059K 80292)
จ านวน 1 ช้ิน เปน็เงิน 642.00 บาท

23 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่หอ้ ริโก ้ 20,843.60 20,845.60 ตกลงราคา บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 20,843.60 บาท บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
รุ่น MP3053SP หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-16177- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
0906-0012/57 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังต่อไปนี้ 20,843.60 บาท
 - ชุดสร้างภาพ จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 18,788.00 บาท

 - ผงเหล็กสีด า เคร่ืองเอเอฟ 2015/2015 (B1219640) จ านวน 1 ถัง

เปน็เงิน 2,055.00 บาท

24 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองควบคุมไมโครโฟนส าหรับประชุม 1,605 1,605 ตกลงราคา บริษัท วชิยัเทรดด้ิง (1983) จ ากดั 1,605 บาท บริษัท วชัิยเทรดด้ิง (1983) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
ยี่หอ้ DIS รุ่น CU-5905 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060300- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
14882-0907-0003/57  รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้ 1,605 บาท
 - เปล่ียนส่ือบนัทึกข้อมูลความจุ 8 GB ระดับ 10 จ านวน 1 ชุด

 - บนัทึกข้อมูลลงส่ือบนัทึก

25 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปร้ินท์เตอร์ ยี่หอ้  SAMSUNG 6,955 6,955 ตกลงราคา บริษัท เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 6,955 บาทบริษัท เอก็เปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดัมคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่
รุ่น CLP-775ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-13564- เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง
0943-0001/56  รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้ 6,955 บาท
 - Change Transfer Belt  จ านวน 1 ชุด


