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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

1 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer จ านวน 5 เคร่ือง ดังนี้ 28,248 28,248 ตกลงราคา บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 28,24828,248.00 บาทบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser  ยีห่้อ SAMSUNG  เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-13518- 28,248 บาท
0942-0011/56 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สบจ.) 

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียนดังต่อไปนี้

 - Change Frame Pick-up Roller  ชุดลูกยางโหลดกระดาษ

 จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,942.50 บาท

 - Change Frame Regi  ชุดโหลดกระดาษด้านล่างโทนเนอร์

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,749.90 บาท

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG

รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-14801-

0942-0002/57 (ฝ่ายบริหารทัว่ไป กลุ่มตรวจราชการและประสาน

ภูมิภาค) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change DC Controller Board 

เปล่ียนชุดจ่ายไฟ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,494.00 บาท

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10035-

0942-0048/54 (กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ สพก.) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน

ดังต่อไปนี้

 - Repair Power Supply  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท

 - Change Formatter Bord จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,066.00 บาท

4.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่อะไหล่เคร่ือง PrinterLaser 

ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-

12061000-10010-0942-0023/54 (กลุ่มสารบรรณ)

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียนดังต่อไปนี้

 - Change Fuser  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,221.60 บาท

 - Change Drive Gear   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,027.20 บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

5. ซ่อมและปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10040-

0942-0053/54 (กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 ส านักเศรษฐกิจและ

สังคม) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,221.60 บาท

 - Change Drive Gear   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,027.20 บาท

2 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสารโครงการ สอ.60 : งานแจงนับ 100,000 51,738 ตกลงราคา บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากัด 51,738 บาท บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ให้สถิติจังหวดั จ านวน 76 จังหวดั เปน็เงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

51,738 บาท

3 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง น้ ายา 2,893.28 2,893.28 ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโยโยต้า จ ากัด 2,893.28 บาทบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโยโยต้า จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ท าความสะอาดเบรค ส าหรับรถยนต์ทะเบียน ฮล-127 หมายเลข เปน็เงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-16315-0702-0006/58  2,893.28 บาท

4 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ส าเนา ยีห่้อ  RISO รุ่น RZ370 4,108.80 4,108.80 ตกลงราคา บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,108.80 บาท บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9606-0916-001/54 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน มีดังต่อไปนี้ 4,108.80 บาท
 - แผ่นยางกันกระดาษซ้อน  รหัสสินค้า 019-11833-006

จ านวน 4 ชิน้ เป็นเงิน 192.60 บาท

 - ล้อลูกยางป้อนกระดาษ    รหัสสินค้า 021-14302-204

จ านวน 2 ชิน้ เป็นเงิน 331.70 บาท

 - ลูกยางรีดกระดาษเอ3      รหัสสินค้า 023-75169-102

จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 2,696.40 บาท
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(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

 - ลูกยางป้อนกระดาษ        รหัสสินค้า 035-14303-001

จ านวน 2 ชิน้ เป็นเงิน 331.70 บาท

 - เฟือง:เอ็ม 1x20x6          รหัสสินค้า 612-10010-008

จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 21.40 บาท

 - ค่าปรับแต่งเคร่ืองพิมพ์      รหัสสินค้า SERVICEE-02

จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 535.00 บาท

5 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 2 ลูก ดังนี้ 6,730.30 6,730.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ 6,730.30 บาทห้างหุน้ส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.แบตเตอร่ี GS/GT150L ขนาด 12V 85h จ านวน 1 ลูก เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
เป็นเงิน 3,413.30 บาท ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 6,730.30 บาท
ศจ-5700 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-5732-0702-

0003/48

2.แบตเตอร่ี Yuasa/105D31R ขนาด 12V 90Ah จ านวน 1 ลูก

เป็นเงิน 3,3,317.00 บาท ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน  ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-

5732-0702-0001/50

6 จัดซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮภ-6419 12,800 12,800 ตกลงราคา บริษัท วจิิตรบริการ จ ากัด 12,800 บาท บริษัท วจิิตรบริการ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
 - ยาง 205-70-15 BRICGSTONE R611  จ านวน 4 เส้น 12,800 บาท
วนัทีผ่ลิต 1017 (สัปดาห์ที ่10 ปี 2017)

7 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจการย้ายถิน่ของประชากร พ.ศ.2559 45,000 38,311.35 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 38,311.35 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

38,311.35 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

8 จ้างพิมพ์รายงานตัวชีว้ดั ITU โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 35,000 33,705 ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จ ากัด 33,705 บาทบริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

33,705 บาท

9 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer และ 12,626 12,626 ตกลงราคา บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,626 บาทบริษัท พีเอ็ม ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser  ยีห่้อ SAMSUNG 12,626 บาท
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10021-

0942-0034/54 (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสถิติ

สบส. ) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 -เปล่ียน Power Supply  จ านวน  1 ชุด เป็นเงิน 1,712.00 บาท

ตัวจ่ายไฟเป็นแผงวงจร

 - Pick Up Roller   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 535.00 บาท

ชุดลูกยางกับก้านลูกยาง

 - Roller Feed  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 321.00 บาท

ชุดลูกยางรองรับกระดาษ

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยีห่้อ HP รุ่น P3005

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-6284-0942-0033/51

(ฝ่ายบริหารทัว่ไป สบจ.) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - เปล่ียนฟิล์ม Heater  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,177.00 บาท

ฟิล์มติดกับ Roller ใช้รีดหมึก

 - Pressure Roller      จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  321.00 บาท

ตัวรีดกระดาษให้กระดาษเรียบ

 - Boot ฟิวชิง่   ตัวล็อคฟิวซ่ิง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 963.00 บาท

 - Roller Feed  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 321.00 บาท

ชุดลูกยางรองรับกระดาษ
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(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

3. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ ACER

รุ่น ACER รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-

12061000-9934-0938-0165/54 (กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ  สพก.)

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - ซ่อมวงจร  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 749.00 บาท

 - เปล่ียน Power Supply  จ านวน 1ชุด เป็นเงิน 1,177.00 บาท

ตัวจ่ายไฟเป็นแผงวงจร

4.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10042-

0942-0055/54 (กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 2 สสก.)

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - เปล่ียนฟิวชิง่ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,494.00 บาท

ชุดท าความร้อน

 - Pick Up Roller   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 535.00 บาท

ชุดลูกยางกับก้านลูกยาง

10 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง  เปล่ียน 2,543.39 2,543.39 ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 2,543.39 บาทบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ไส้กรองอากาศ สลับยางถ่วงล้อ รถยนต์ ทะเบียน ฮว-1193 เป็นเงิน  ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-17733-0702-0002/59  2,543.39 บาท

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารยีห่้อ Canon IR 3245 หมายเลขครุภัณฑ์ 12,775.80 12,775.80 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 12,775.80 บาทบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1105-01-12060100-9290-0906-0004/53 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียนดังต่อไปนี้ 12,775.80 บาท
 - ชุดดึงกระดาษด้านบน (FM3-6887-010000)

จ านวน 1 ชุด 
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน  ผงหมึก TK-1124 ส าหรับเคร่ืองโทรสาร Kyocera  5,136 5,136 ตกลงราคา บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน่ส์ 5,136 บาท บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชัน่ส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-16170-0914-0002/57 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
จ านวน 2 หลอด เป็นเงิน

5,136 บาท

13 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสารการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 40,000 38,953 ตกลงราคา บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากัด 38,953 บาท บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
ให้สถิติจังหวดั จ านวน 76 จังหวดั ส่งแบบด่วนพิเศษ 38,953 บาท

14 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji Xerox 19,046 19,046 ตกลงราคา บรัษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 19,046 บาท บรัษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น Docucenter-IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
14644-0906-0007/57 รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้ 19,046 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษออกจากถาดกระดาษ  (02274870)

จ านวน 6 ชิน้ เป็นเงิน 1,284.00 บาท

 - ตัวแยกกระดาษและกันกระดาษซ้อน (05980290)

จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 642.00 บาท

 - ครัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942)

จ านวน 1 ลูก เป็นเงิน 17,120.00 บาท

15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ระบบล็อคประตู รายการทีเ่ปล่ียน ดังนี้ 8,346 8,346 ตกลงราคา บริษัท กูด๊ เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 8,346 บาท บริษัท กูด๊ เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 - กุญแจแบบมือจับก้านโยก ชุดมือจับประตู ยีห่้อ MORTISE VECO เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
รุ่น SLH427SS จ านวน 4 ตัว 8,346 บาท

16 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2559  จ านวน 500 เล่ม 150,000 150,000 ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ จ ากัด 133,750 บาทบริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ว315 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

133,750 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

17 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 316,610 ตกลงราคา

เมษายน 2560 ต้ังแต่วนัที ่1-31 พฤษภาคม 2560 (ว 315)

จ านวน 27 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  69,480 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 69,480 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเดือน พฤษภาคม 2560 จ านวน  6  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที ่02.6/58 ลว. 7 เม.ย.60 สถิติ ที ่02.6/58 ลว. 7 เม.ย.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 6 คน จ านวน 6 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

69,480 บาท

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  141,110 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 141,110 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

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

สถิติ ที ่02.7/63 ลว. 5 เม.ย.60 สถิติ ที ่02.7/63 ลว. 5 เม.ย.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

141,110 บาท

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  106,020 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 106,020 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

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

สถิติ ที ่02.3/079 ลว. 7 เม.ย.60 สถิติ ที ่02.3/079 ลว. 7 เม.ย.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

106,020 บาท

18 จ้างพิมพ์แบบสอบถามการส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 25,000 9,420 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 9,420 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

พ.ศ. 2560 จ านวน 1,000 แบบ เปน็เงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

9,420 บาท

19 จ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบเบรค รถยนต์ ส าหรับรถยนต์ยีห่้อ นิสสัน 8,474.40 8,474.40 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด 8,474.40 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ทะเบียน ฮจ 2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-5732- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

0702-0001/50  8,474.40 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

20 จ้างจัดท าโล่ และกรอบใส่ใบประกาศเกียรติคุณ รวม 3 รายการ 4,500 4,200 ตกลงราคา บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด 4,200 บาท บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
1.โล่ส าหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ประจ าปี 4,200 บาท
พ.ศ. 2560 โล่คริสตัล รุ่น GE004 size M ขนาด 20*13*2.5 ซม.

พร้อมกล่องกระดาษสีน้ าเงิน บุผ้าต่วนจับจีบ + พ่นทราย

จ านวน 1  ชิน้ เป็นเงน 1,337.50 บาท (กจธ.)

2.กรอบอะครีลิค ใส่ใบประกาศกระดาษ A4 แนวนอน ขนาด 8*12 นิว้

จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 481.50 บาท (กจธ.)

3.โล่ส าหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2559

โล่คริสตัล รุ่น JA304M size M ขนาด 25.5*13*2.5 ซม. พร้อมกล่อง

กระดาษสีน้ าเงินบุผ้าต่วนจับจีบ + พ่นทราย จ านวน 2 ชิน้

เป็นเงิน 2,675.00 บาท (กกจ.)

กลุ่มการเจ้าหน้าที ่       วงเงินงบประมาณ 2,500.00 บาท

กลุ่มเจ้าหน้าทีจ่ริยธรรม วงเงินงบประมาณ 1,700.00 บาท

21 จ้างท าแฟ้มประวติัข้าราชการ (ก.พ.7) รายละเอียดดังนี้ 90,950 90,950 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี เอส พร้ิน โปรดักส์ 90,950 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พี เอส พร้ิน โปรดักส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 - แฟ้มประวติัข้าราชการ - ส านักงานสถิติแห่งชาติ ด้านหน้าพิมพ์ 4 สี/ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
ด้านหลังพิมพ์ 1 สี ปอนด์เหลือง 2 แผ่น ขนาดกางออก 53.5x36 ซม. 90,950 บาท
ประกบด้านหน้า + ด้านหลัง ไส้กระดาษแข็งสันติดซองพลาสติกใส/

ด้านในใส่ห่วงเหล็ก 2 ห่วง จ านวน 1,000 เล่ม
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

22 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 50 รายการ 73,390.50 73,390.50 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด 73,390.50 บาท บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 - สพบ. เงินงบประมาณ 2,275.89 บาท  เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
 - กกค. เงินงบประมาณ 4,641.66 บาท 73,390.50 บาท
 - กพด. เงินงบประมาณ 1,926.00 บาท

 - กกจ. เงินงบประมาณ 8,743.77 บาท

 - กตป. เงินงบประมาณ 5,110.32 บาท

 - กผย. เงินงบประมาณ 5,606.80 บาท

 - กนต. เงินงบประมาณ 5,034.89 บาท

 - สสก. เงินงบประมาณ 15,486.11 บาท

 - สสค. เงินงบประมาณ 1,104.24 บาท (โครงการส ารวจการ

เปล่ียนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559)

 - สสค. เงินงบประมาณ 9,309.00 บาท (โครงการส ารวจการ

เปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561)

 - สบส. เงินงบประมาณ 4,45.85 บาท

 - สพก. เงินงบประมาณ 539.28 บาท

 - สบจ. เงินงบประมาณ 4,806.44 บาท

 - กพร. เงินงบประมาณ 540.35 บาท

 - ศสร. เงินงบประมาณ 3,819.90 บาท


