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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

1 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่อ้  TOSHIBA 3,884.10 3,887.10 ตกลงราคา บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด 3,884.10 บาท บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น e-studio305 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
12925-0906-0001/55 รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้ 3,884.10 บาท
 - ยางปาดหมึก (101BTOE230) จ านวน 1 ชิน้ 

เป็นเงิน 856.00 บาท

 - ซีนกันหมึกร่วง (101BTOE282R) จ านวน 1 ชิน้

เป็นเงิน 460.10 [KM

 - เฟอืงปัน่ผงแม่เหล็ก ตัวที ่1 (S6LH53426000) จ านวน 2 ชิน้

เป็นเงิน 642.00 บาท

 - เฟอืงปัน่ผงแม่เหล็ก ตัวที ่2 (S6LH53435000) จ านวน 1 ชิน้

เป็นเงิน 321.00 บาท

 - แกนปัน่หมึก (OB) (S6LH23233000) จ านวน 1 ชิน้

เป็นเงิน 1,605.00 บาท

2 จัดซ้ือถุงมือด้ายดิบขอบเขียว จ านวน 40 โหล ส าหรับโครงการ 2,400 2,396.80 ตกลงราคา บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด 2,396.80 บาท บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ท าดีเพือ่พอ่ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพอ่ขอท าดีเพือ่แผ่นดิน" เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ

2,396.80 บาท

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน งานครัว จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 11,556 11,556 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนนิง่ แอนด์ ซัพพลาย 11,556 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนนิง่ แอนด์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.น้ ายาถูพืน้ ยีห่อ้ วิช ขนาด 800 มล./ถุง จ านวน 190 ถุง เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
เป็นเงิน 9,148.50 บาท 11,556 บาท
2.ผงซักฟอก ยีห่อ้ โอโม่ ขนาด 60 กรัม/ถุง จ านวน 45 โหล

เป็นเงิน  2,407.50 บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

4 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่อ้  Fuji Xerox 13,910 13,910 ตกลงราคา บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,910 บาท บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น Docucentre-II 2055 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
12060100-7069-0906-0010/51 รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังนี้ 13,910 บาท
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350769) จ านวน 1 ลูก

เป็นเงิน 13,375.00 บาท

 - ลูกยางดึงกระดาษบนฝาเคร่ือง (059k 31270)

จ านวน 1 ลูก เป็นเงิน 535.00 บาท

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่ใช้ปฏบิัติงาน 33,725

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงการสร้างพืน้ฐานระดับ

พืน้ที ่เพือ่การบริหารจัดการทรัยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ า

ทัว่ประเทศ 25 ลุ่มน้ า จ านวน 2 รายการ ดังนี้

1.ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ Docucentre-V 3065 14,445 ตกลงราคา บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 14,445 บาท บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รหสัสินค้า CT202508 ใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่อ้ FUJI เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
XEROX รุ่น DocuCentre-3065 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105- 14,445 บาท
04-12060100-18107-0906-0008/59 จ านวน 3 กล่อง

2.หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น 2320D รหสัสินค้า AF227TN 18,725 ตกลงราคา บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 18,725 บาท บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่อ้ Ricoh รุ่น MP 2320D เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-16177-0906- 18,725 บาท
0012/57 จ านวน 10 ขวด
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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับปฏบิัติงานโครงการส ามะโน 40,000 37,483.17 ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 37,483.17 บาทบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
1.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั CE285AC ใช้กับเคร่ืองพมิพ์ 37,483.17 บาท
HP Laser Jet P1102 หมายเลขครุภณัฑ์ สบก-0942-003-01/54

จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 6,458.52 บาท

2.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung  รหสั MLT-D201L

ใช้กับเคร่ืองพมิพ ์Samsung Pro Express M4030ND 

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-18716-0942-0019/59

1105-01-12061000-18717-0942-0020/59 

1105-01-12061000-18718-0942-0021/59

จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 31,024.65 บาท

7 จ้างเปิดใช้งานโทรศัพท์  GIN Phone  จ านวน 1 เลขหมาย 214 214 ตกลงราคา บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชาน) 214 บาท บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชาน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ของกลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ ศทก. (02-141-7377) เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

214 บาท

8 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสาร ส าหรับการปฏบิัติงานสนาม 45,000 29,904 ตกลงราคา บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากัด 29,904 บาท บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ของโครงการ สศส.60  ใหส้ านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 71 จังหวัด เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

29,904 บาท

9 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส าหรับการใช้งานกับรถยนต์ หมายเลข 2,033 2,033 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีเลคทรอนิคส์ 2,033 บาทหา้งหุน้ส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีเลคทรอนิคส์มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ทะเบียน ศจ-6008 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ

0176-0702-0001/48 ดังนี้ 2,033 บาท

 - แบตเตอร่ี ขนาด 12V 45Ah ยีห่อ้ GS/NS 60L จ านวน 1 ลูก



4

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

10 จ้างเหมาด าเนินการจัดการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของ 335,400 301,860 ตกลงราคา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 301,860 บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ส านักงานสถิติแหง่ชาติ จ านวน 1,118 คน ก าหนดวันสอบใน (ว 315) เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

วันอาทิตย์ ที ่5 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. 301,860 บาท

ณ The Deck ชัน้ 1 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด ดังนี้

1.ค่าด าเนินงานออกข้อสอบ/เก็บตัวผู้ออกข้อสอบ/ตรวจกล่ันกรอง

ข้อสอบ/เจ้าหน้าทีพ่มิพข์้อสอบ 

2.ค่าจ้างผลิตข้อสอบ/จัดพมิพข์้อสอบ-ชุดข้อสอบ/การขนส่ง

3.ค่าด าเนินการจัดการสอบคณะกรรมการคุมสอบและกรรมการ

กลาง/จัดผังผู้เข้าสอบและติดรายชือ่ผู้เข้าสอบทีบ่อร์ดและ

ทีน่ัง่สอบ/ค่าสาธารณณูปโภค/ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการจัดสอบ 

4.ค่าประมวลผลการสอบ/วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน

ประมวลผล พร้อมวิเคราะห/์ตรวจกระดาษค าตอบ 

5.ค่าบริการงานวิชาการ 

11 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 17 รายการ 1,829.70 1,829.70 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ 1,829.70 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

(กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาค) เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

 1,829.70 บาท
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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

12 จ้างตรวจเช็คระยะ และเปล่ียนถ่ายน้ าม้นเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 3,991.10 3,991.10 ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 3,991.10 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

น้ ามันเคร่ือง เปล่ียนน้ าม้นเบรค เปล่ียนหว้เทียน เปล่ียนน้ าม้นเบรค เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

และสลับยาง-ถ่วงล้อ และตามทีก่ลุ่มช่วยอ านวยการแจ้งอาการทีล้่อ 3,991.10 บาท

หน้าขวามีเสียงทางศูนย์บริการตรวจพบว่าไม่ใช่อาการทีล้่อรถแต่

เป็นอาการทีฝ่ากระโปรงล็อคไม่อยู ่จึงเสนอเปล่ียนตัวล็อคเหล็ก

ค้ าฝากระโปรง เพิม่เติม จ านวน 2 ตัว ส าหรับรถยนต์ ศจ-6008

ยีห่อ้โตโยต้า หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-0176-

0702-001/48-0001/48

13 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 336,000 ตกลงราคา

กุมภาพนัธ์ 2560 ต้ังแต่วันที ่1-28 กุมภาพนัธ์ 2560 (ว 315)

จ านวน 28 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  84,000 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 84,000 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเดือน มกราคม 2560 จ านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที ่02.6/4 ลว. 6 ม.ค.60 สถิติ ที ่02.6/4 ลว. 6 ม.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

84,000 บาท

2.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  144,000 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 144,000 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2560 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที ่02.7/1 ลว. 6 ม.ค.60 สถิติ ที ่02.7/1 ลว. 6 ม.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

144,000 บาท
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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

3.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  108,000 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 108,000 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2560 จ านวน  9  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที ่02.3/4 ลว. 6 ม.ค.60 สถิติ ที ่02.3/4 ลว. 6 ม.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

108,000 บาท

14 จ้างพมิพร์ายงานผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2559 45,000 35,005.05 ตกลงราคา บริษทั ธนาเพรส จ ากัด 35,005.05 บาท บริษทั ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

(ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

35,005.05 บาท

15 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 95,000 82,390 ตกลงราคา บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชัน่ จ ากัด 82,390 บาท บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชัน่ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

82,390 บาท

16 จ้างตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2,958.55 2,958.55 ตกลงราคาบริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 2,958.55 บาทบริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ืองส าหรับรถยนต์ทะเบียน ฮภ-6419 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 2,958.55 บาท


