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1 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญ การส ารวจภาวะการท างาน 80,000.00 60,990.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
ของประชากร พ.ศ. 2559 จ านวน 1,500 เล่ม เปน็เงิน 60,990 บาท เปน็เงิน 60,990 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 309/2560

ลว. 2 พ.ค. 60

2 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญ ผู้ท างานด้านเทคโนโลยี 40,000.00 28,355.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2559 จ านวน 500 เล่ม เปน็เงิน 28,355.00 บาท เปน็เงิน 28,355.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 310/2560

ลว. 2 พ.ค. 60

3 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ (เนือ่งจากแอร์ไม่เย็น) ของรถยนต์ ฮค-4248 13,102.15 13,102.15 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-3553-0702-0006/49 เปน็เงิน 13,102.15 บาท เปน็เงิน 13,102.15 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 311/2560

ลว. 2 พ.ค. 60

4 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 10,025.90 10,025.90 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ  จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ  จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน 10,025.90 บาท เปน็เงิน 10,025.90 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 312/2560
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ HP รุ่น HP ลว. 2 พ.ค. 60
Compaq Pro6300 Microtower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-

12061000-13472-0938-0014/56 (กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ

ส านักสถิติพยากรณ์) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change DVD-Rom SATA Asus 

เปล่ียนดีวดีีรอม  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,059.30 บาท

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10041-

0942-0054/54 (กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 ส านักสถิติเศรษฐกิจ

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่
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งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

และสังคม) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Unit

เปล่ียนชุดท าความร้อน  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ HP Compaq

6200Pro Microtower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-

12811-0938-0029-55 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร ส านักพัฒนาบุคลากร)

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Repair Mainboard  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,852.00 บาท

ซ่อมเมนบอร์ด ชุดภาคจ่ายไฟเล้ียงบอร์ด 

5 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 20,180.20 20,180.20 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ  จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ  จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน 20,180.20 บาท เปน็เงิน 20,180.20 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 313/2560
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ  ACER ลว. 2 พ.ค. 60
รุ่น  M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-9907-0938-

0138/546 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านักนโยบายและวชิาการสถิติ)

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 -Change HDD 1TB (Blue)  

เปล่ียนฮาร์ดดิส    จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,167.20 บาท

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น

CLP-680ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-14805-0943-

0001/57 (กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบฯ ศทก.)

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Unit  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,708.00 บาท

เปล่ียนชุดท าความร้อน
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งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่้อ  SAMSUNG 

รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-10053-

0942-0066/54 (กลุ่มสถิติเพือ่ติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1

ส านักสถิติสาธารณมติ) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Unit  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท

เปล่ียนชุดท าความร้อน

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

ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย

4.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG 

รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-13517-

0942-0010/56 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านักสถิติสาธารณมติ) 

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Frame Pick-up Roller  

เปล่ียนชุดโหลดกระดาษทัง้ชุด จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,942.50 บาท

 - Change Frame Regi  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,749.90 บาท

เปล่ียนชุดโหลดกระดาษใต้โทนเนอร์ 

6 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji Xerox 10,058.00 10,058.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
รุ่น  Docucenter II 2055 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100- เปน็เงิน 10,058.00 บาท เปน็เงิน 10,058.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 314/2560
7069-0906-0010/51 รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้ ลว. 2 พ.ค. 60
 - ตัวจัดห้วกระดาษและส่งกระดาษไปท าภาพ (059K45961) 

จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 2,140.00 บาท

 - ชุดดึงกระดาษของถาดกระดาษ (059K26959) จ านวน 2 ชิน้
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งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

เป็นเงิน  7,276.00 บาท

 - ตัวตรวจเช็คทางเดินกระดาษ (110K12100) จ านวน 2 ชิน้

เป็นเงิน 642.00 บาท

7 จ้างเปิด Port Lan จ านวน 5 จุด ดังนี้ 1,070.00 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
 - กกค. สบก. ชัน้ 2 จ านวน 2 จุด   เป็นเงิน 428.00 บาท เปน็เงิน  1,070.00 บาท เปน็เงิน  1,070.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 315/2560
 - กกจ. สบก. ชัน้ 2 จ านวน 1 จุด   เป็นเงิน 214.00บาท ลว. 2 พ.ค. 60
 - กนต. สบก. ชัน้ 2 จ านวน 2 จุด   เป็นเงิน 428.00 บาท

8 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 3,391.90 3,391.90 ตกลงราคา หจก.สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ หจก.สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
ษณ-6010 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0007/47  ดังนี้ เปน็เงิน 3,391.90 บาท เปน็เงิน 3,391.90 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 030/2560
 - แบตเตอร่ี GS/GT195R ขนาด 12V 85AH  จ านวน 1 ลูก ลว. 2 พ.ค. 60
ประมาณ ยาง 305 มม.x กวา้ง 173 มม.xสูง 225 มม.

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ซองครุฑสีขาว จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 17,000.00 7,276.00 ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ ร้านพัฒนากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
1. ซองขาว DL ครุฑ จ านวน 8,000 ซอง ๆ  เป็นเงิน 3,424.00 บาท เปน็เงิน 7,276.00 บาท เปน็เงิน 7,276.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 031/2560
2. ซองขาว C5 ครุฑ จ านวน 8,000 ซอง ๆ  เป็นเงิน 3,852.00 บาท ลว. 3 พ.ค. 60

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้ 277,752.74 277,752.74 ตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CE285AC  จ านวน 12 กล่อง ว 315 เปน็เงิน 277,752.74 บาท เปน็เงิน 277,752.74 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 032/2560
เป็นเงิน 27,105.24 บาท ลว. 4 พ.ค. 60
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์  HP Laserjet P1102 หมายเลขครุภัณฑ์ 

สบก-0942-008-01/53 (กสบ),กผย-0942-006-01/53 (กผย),

กผย-942-005-01/53 (กผย)

2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Samsung CLP-620ND (CLT K508L 
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งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

Black)  จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,119.50 บาท

3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Samsung CLP-620ND (CLT C508L 

Cyan) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,975.50 บาท

4. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-620ND (CLT M508L

Magenta) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,975.50 บาท

5.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-620ND (CLT Y508L

Yellow) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,975.50 บาท

รายการที ่2-5 ใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-620ND หมายเลข

ครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10147-0943-0010/54 (กสบ)

6.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)

จ านวน  5 กล่อง เป็นเงิน 40,178.50 บาท

โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12061000-10159-0942-0082/54 (กผย), 

1105-01-12061000-10011-0942-0024/54 (กนต)

7.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Samsung ML-4510ND  (MLT-D307L)

จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 18,404.00 บาท

โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12061000-13527-0942-0020/56 (กตป), 1105-08-

12061000-14800-0942-0001/57 (กพร)

8.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress M4030ND

(MLT-D201L) จ านวน 19 เคร่ือง  เป็นเงิน 172,805.00 บาท

โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12061000-18757-0942-0060/59 (สพบ), 1105-01-

12061000-18758-0942-0061/59 (สพบ), 1105-01-12061000-



Page 6 แบบ สขร. ๑

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

18362-0942-0004/59 (กตป), 1105-01-12061000-18715-

0942-0018/59 (กนต), 1105-02-12061000-18723-0942-

0026/59 (ศทก), 1105-06-12061000-18737-0942-0040/59

(สบจ), 1105-06-12061000-18739-0942-0042/59 (สบจ),

1105-06-12061000-18740-0942-0043/59 (สบจ), 1105-06-

12061000-18741-0942-0044/59 (สบจ), 1105-06-12061000-

18742-0942-0045/59 (สบจ), 1105-06-12061000-18743-0942-

0046/59 (สบจ), 1105-09-12061000-18702-0942-0005/59 (กตส)

สพบ.  เงินงบประมาณ  18,190.00 บาท / กพด.เงินงบประมาณ

18,190.00 บาท / กสบ. เงินงบประมาณ 28,081.08 บาท / 

กตป. เงินงบประมาณ 18,297.00 บาท / กผย. เงินงบประมาณ

42,305.66 บาท / กนต. เงินงบประมาณ 25,252.00 บาท / 

ศทก.เงินงบประมาณ 9,095.00 บาท / สบจ. เงินงบประมาณ 

100,450.00 บาท / กพร. เงินงบประมาณ 9,202.00 บาท / 

 กตส. เงินงบประมาณ 9,095.00 บาท

11 1.จัดซ้ือวสัดุส าหรับใช้ในห้องพิมพ์  จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 150,000.00 149,283.91 ตกลงราคา
1.1.หมึกพิมพ์ส าเนาริโก้ รุ่น DX-4545 รหัสสินค้า 31SI4500 118,128.00 ว 315 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 100 กล่อง เป็นเงิน 45,796.00 บาท เปน็เงิน 118,128.00 บาท เปน็เงิน 118,128.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 033/2560
1.2.กระดาษไขแม่พิมพ์ ริโก้ รุ่น DX-4545 รหัสสินค้า 31SM4500 ลว. 8 พ.ค. 60
จ านวน 32 ม้วน เป็นเงิน 80,600.96 บาท

โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาริโก้  รุ่น DD-4550 หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12060100-14649-0916-001/57

2.จัดซ้ือวสัดุส าหรับใช้ในห้องพิมพ์  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 8,560.00 บริษัท ฟูจิซ๊ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิซ๊ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ



Page 7 แบบ สขร. ๑

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

2.1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ฟูจิ ซีรอกซ์  รุ่น V5070 (รหัสสินค้า เปน็เงิน 8,560.00 บาท เปน็เงิน 8,560.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 034/2560
CT202343) จ านวน 2 กล่อง ลว. 8 พ.ค. 60
โดยใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ฟูจิ ซีรอกซ์ รุ่น HL-3170CDW

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-18353-0906-0016/59

3.จัดซ้ือวสัดุส าหรับใช้ในห้องพิมพ์  จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 11,476.82 บริษัท โฟนิกช์ จ ากัด บริษัท โฟนิกช์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
3.1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brother รหัส TN-261BK เปน็เงิน 11,476.82 บาท เปน็เงิน 11,476.82 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 035/2560
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,889.62 บาท ลว. 8 พ.ค. 60
3.2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother รหัส TN-265C

จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,442.81 บาท

3.3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother รหัส TN-265Y 

จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,442.81 บาท

3.4.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brother รหัส TN-265M

จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,442.81 บาท

3.5.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CE285AC 

จ านวน 1 กล่อง เป็นเงน 2,258.77 บาท

โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Brotner รุ่น HL-317CDW หมายเลข

ครุภัณฑ์ 1105-01-1261000-19726-0943-0002/60, เคร่ืองพิมพ์

HP Laser Jet P1102 หมายเลขครุภัณฑ์ สบก-0942-008-01/53

4.จัดซ้ือวสัดุส าหรับใช้ในห้องพิมพ์  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 11,476.82 บริษัท เคียวเซร่า ด็อดคิวเม้นท์ โซลูชัน่ส์ บริษัท เคียวเซร่า ด็อดคิวเม้นท์ โซลูชัน่ส์มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
4.1.ผงหมึก  TK-1124 จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,568.00 บาท (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 036/2560
โดยใช้กับเคร่ืองโทรสารเคียวเซร่า รุ่น FS-1125MFP เป็นเงิน 2,568.00 บาท เป็นเงิน 2,568.00 บาท ลว. 8 พ.ค. 60
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1260100-16170-0914-0002/57



Page 8 แบบ สขร. ๑

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

12 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยีห่้อ  HP รุ่น Photosmart 1,819.00 1,819.00 ตกลงราคา บ.พีเอ็ม ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จก. บ.พีเอ็ม ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
D5360 หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0943-001-04/51 (ฝ่ายบริหารทัว่ไป เปน็เงิน 1,819.00 บาท เปน็เงิน 1,819.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 316/2560
ส านักบริหารจัดการระบบสถิติ) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียนดังต่อไปนี้ ลว. 8 พ.ค. 60
 - ซ่อม Main Board (แผงควบคุมเคร่ือง) จ านวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 963.00 บาท

 - Maganic Service (ชุดฟีดกระดาษของเคร่ือง) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 107.00 บาท

 - Carlage Print (เฟืองทีใ่ช้ขับหัวพิมพ)์ จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 428.00 บาท

 - Roller Feed (ชุดลูกยางรองรับกระดาษ) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 321.00 บาท

เป็นเงิน 321.00 บาท

13 จ้างปรับปรุงพืน้ทีป่ฏิบัติงานศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 240,000.00 236,384.40 ตกลงราคา บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ สัญญาเลขที่
ส านักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ และกลุ่มตรวจสอบภายใน (ว315) เปน็เงิน 236,384.40 บาท เปน็เงิน 236,384.40 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 022/60

ลว. 9 พ.ค. 60

14 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ 60,000.00 3,745.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จ านวน 1,000 เล่ม เปน็เงิน 37,450.00 บาท เปน็เงิน 37,450.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 317/2560

ลว. 15 พ.ค. 60

15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 12,754.00 12,754.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชัน่ จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG เปน็เงิน 12,754.40 บาท เปน็เงิน 12,754.40 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 318/2560
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10027- ลว. 15 พ.ค. 60
0942-0040/54 (กลุ่มงานวเิคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ

ส านักสถิติพยากรณ์) รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้
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งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

 - Change Fuser Unit   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท

เปล่ียนชุดท าความร้อน

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

ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีห่้อ SAMSUNG

รุ่น ML-4511ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10032-

0942-0045/54 (กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ สพก.)

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Unit   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท

เปล่ียนชุดท าความร้อน

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

เปล่ียนชุดเฟือง

16 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ยีห่้อไอเดียกรีน 29,853.00 29,853.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 300 รีม เปน็เงิน 29,853.00 บาท เปน็เงิน 29,853.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 037/2560

ลว. 15 พ.ค. 60

17 จ้างเหมาด าเนินการจัดสอบเพือ่เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป 1,021,800.00 851,500.00 วธิพีิเศษ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เนือ่งจาก สสช. เคยจ้างเหมา ใบส่ังจ้าง
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ว315) โดยส านกังานบริหารทรัพยสิ์นกฬีา โดยส านกังานบริหารทรัพยสิ์นกฬีา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 319/2560

เป็นเงิน 851,500.00 บาท เป็นเงิน 851,500.00 บาท ในการด าเนินการสอบแข่งขัน ลว. 15 พ.ค. 60

เพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้า

รับราชการในต าแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เมือ่วนัที ่5 กุมภาพันธ ์2560



Page 10 แบบ สขร. ๑

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

ซ่ึงผลการด าเนินการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยได้ผลดี

และบรรลุเป้าหมาย

18 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 1,883.20 1,883.20 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
(ส านักบริหารกลาว กลุ่มการคลัง) เปน็เงิน 1,883.20 บาท เปน็เงิน 1,883.20 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 320/2560

ลว. 18 พ.ค. 60

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 61,950.86 61,950.86 ตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress M4030ND เปน้เงิน 61,950.86 บาท เปน้เงิน 61,950.86 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 038/2560
(MLT-D201L) ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung รุ่น M4030ND ลว. 18 พ.ค. 60
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-18751-0938-0054/59

จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 28,812.96 บาท (สสค.)

2.External Hardisk 2.5" ความจุ 1TB เชือ่มต่อแบบ  USB 3.0

ยีห่้อ  Seagate รับประกัน 3ปี จ านวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน 1,947.40 บาท (สสค.)

3.External Hardisk 2.5" ความจุ 2 TB เชือ่มต่อแบบ USB 3.0

ยีห่้อ  Seagate รับประกัน 3ปี จ านวน 11 เคร่ือง 

เป็นเงิน 31,190.50 บาท (กกค.6, สพก.5)

 - สสค. เงินงบประมาณค่าจ่ายจากเงินสนับสนุนของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เป็นเงิน 30,760.36 บาท

 - กกค. เงินนอกงบประมาณ โครงการส ารวจการติดตามระดับความรู้

และการเข้าถึงบริหารทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2559
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งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 8,506.50 บาท

 - สพก. เงินงบประมาณประจ าปี 2560 ผลผลิตที ่1 : ข้อมูลสถิติ

กิจกรรมหลัก : ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

กิจกรรมย่อย : จัดท าเอกสารและรายงานสถิติเผยแพร่ต่อประชาชน

เป็นเงิน 14,177.50 บาท

20 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji Xerox 17,120.00 17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
รุ่น  Docucenter - IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100- เปน็เงิน 17,120.00 บาท เปน็เงิน 17,120.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 321/2560
14646-0906-0009/57 รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้ ลว. 19 พ.ค. 60
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942)   จ านวน 1 ลูก

21 จัดซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานโครงการ 125,000.00 123,256.51 ตกลงราคา
ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่วของชาวไทย พ.ศ.2560 (ว315)
1.จัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับปฏิบัติงานโครงการส ารวจพฤติกรรม 11,000.00 10,890.46 บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
การเดินทางท่องเทีย่วของชาวไทย พ.ศ. 2560 จ านวน 4 รายการ ดังนี้ เปน็เงิน 10,729.96 บาท เปน็เงิน 10,729.96 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 039/2560
1.1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ-4 ยีห่้อไอเดียกรีน ลว. 22 พ.ค. 60
จ านวน 100 รีม เป็นเงิน 9,790.50 บาท

1.2.ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม สีน้ าเงิน ยีห่้อไพล๊อต จ านวน 12 ด้าม

เป็นเงิน 179.76 บาท

1.3.แฟ้มซองพลาสติก ขนาด เอ-4 สีขาว (แพ็คละ 12 ซอง) ยีห่้อออร์ก้า

จ านวน 5 แพ๊ค เป็นเงิน 160.50 บาท

1.4. ปล๊ักไฟ 3 ขา 6 จุด 2 สวติซ์ สายไฟยาว 5 หลา ยีห่้อดาต้า 

รุ่น WL-641 จ านวน 2 อัน เป็นเงิน 599.20 บาท

2.จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานโครงการส ารวจพฤติกรรม 114,000.00 112,526.55 บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ



Page 12 แบบ สขร. ๑

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

การเดินทางท่องเทีย่วของชาวไทย พ.ศ. 2560 จ านวน 13 รายการ ดังนี้ เปน็เงิน 112,526.55 บาท เปน็เงิน 112,526.55 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ 040/2560
2.1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส 950XL Black Ink Cartridge ลว. 22 พ.ค. 60
(CN045AA) จ านวน 10 กล่อง เป็นเงิน 12,668.80 บาท

2.2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส 951XL Cyan Ink Cartridge

(CN046AA) จ านวน 10 กล่อง เป็นเงิน 9,405.30 บาท

2.3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส 951XL Magenta Ink Cartridge

(CN047AA)  จ านวน 10 กล่อง เป็นเงิน 9,405.30 บาท

2.4.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  HP รหัส 951Yellow Ink Cartridge

(CN048AA) จ านวน 10 กล่อง เป็นเงิน 9,405.30 บาท

รายการที ่2.1.-2.4. โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet Pro 8600 Plus 

หมายเลขครุภัณฑ์ สสก-0944-006-03/57

2.5.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress M4030ND

(MLT-D201L) จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 26,322.00 บาท

 - โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung รุ่น M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์

1105-03-12061000-18747-0942-0050/59, 1105-01-12061000-

18716-0942-0019/59

2.6.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CB435A จ านวน 2 กล่อง

เป็นเงิน 4,472.60 บาท 

 - โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ HP Laser Printer รุ่น P1006 หมายเลขครุภัณฑ์

2.7.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Sumsung ML-2165 (MLT-D101S)

จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 5,296.50 บาท

 - โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-2165 หมายเลขครุภัณฑ์

สสก-0942-006-03/56

2.8.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)



Page 13 แบบ สขร. ๑

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 12,840.00 บาท

 - โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์  Samsung / ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12061000-10002-0942-0015/54

2.9.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT K506L

Black) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 9,630.00 บาท

2.10. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT C506L

Cyan) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,691.50 บาท

2.11.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT M506L

Magenta) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,691.50 บาท

2.12.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT Y506L

Yellow) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงน 3,691.50 บาท

รายการที ่2.9 - 2.12 โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung รุ่นCLP-680ND

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-14806-0943-0002/57

2.13.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Epson รหัส T619000

จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 2,006.25 บาท

 - โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Epson / B-300 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-

12061000-10079-0944-0015/54

22 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ส าเนา ยีห่้อ ริโก้ รุ่น DD4450 1,678.83 1,678.83 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-13456-0916-0001/56 เปน็เงิน 1,678.83 บาท เปน็เงิน 1,678.83 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 322/2560
รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้ ลว. 22 พ.ค. 60
 - แผ่นยางแยกกระดาษซ้อน (C2382845) จ านวน 1 ชิน้ 

เป็นเงิน 337.05 บาท

 - ลูกยางป้อนกระดาษ (C2382835) จ านวน 2 ชิน้ 



Page 14 แบบ สขร. ๑

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

เป็นเงิน 1,341.78 บาท

23 จ้างซ่อมแอร์ (เปล่ียนรีเลย์หน้าคลัทซ์แอร์) และเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 7,125.13 7,125.13 ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี บริษัท โตโยต้านนทบุรี มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนชุดโคมไฟเบรคเซ็นเตอร์ ทัง้ชุด ผู้แทนจ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั ผู้แทนจ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 323/2560
ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-6005 หมายเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,125.13 บาท เป็นเงิน 7,125.13 บาท ลว. 24 พ.ค. 60
1105-00-12060200-0177-0702-0002/48

24 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 316,660.00 ตกลงราคา

มิถุนายน 2560 ต้ังแต่วนัที ่1-30 มิถุนายน 2560 (ว 315)

จ านวน 27 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  70,580.00 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน มิถุนายน 2560 จ านวน  6  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 มีประสบการณ์ความช านาญ 324/2560

สถิติ ที ่02.6/80 ลว. 8 พ.ค.60 สถิติ ที ่02.6/80 ลว. 8 พ.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 329/2560

จ านวน 6 คน เป็นเงิน 70,580.00 บาท จ านวน 6 คน เป็นเงิน 70,580.00 บาทงบประมาณและราคากลาง ลว. 26 พ.ค. 60

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  141,160.00 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน มิถุนายน 2560 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่2 มีประสบการณ์ความช านาญ 330/2560

สถิติ ที ่02.7/91 ลว. 15 พ.ค.60 สถิติ ที ่02.7/91 ลว. 15 พ.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 341/2560

จ านวน 12 คน เป็นเงิน 141,160.00 บาท จ านวน 12 คน เป็นเงิน 141,160.00 บาทงบประมาณและราคากลาง ลว. 26 พ.ค. 60

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  104,920.00 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน มิถุนายน 2560 จ านวน  9 คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่3 มีประสบการณ์ความช านาญ 342/2560

สถิติ ที ่02.3/100 ลว. 5 พ.ค.60 สถิติ ที ่02.3/100 ลว. 5 พ.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 350/2560

จ านวน 9 คน เป็นเงิน 104,920.00 บาท จ านวน 9 คน เป็นเงิน 104,920.00 บาทงบประมาณและราคากลาง ลว. 26 พ.ค. 60
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งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2560
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่

25 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะการท างาน 24,000.00 18,778.50 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

ของประชากร ไตรมาสที ่1 (ม.ค.-มี.ค.2560) จ านวน 450 เล่ม เปน็เงิน 18,778.50 บาท เปน็เงิน 18,778.50 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 351/2560

ลว. 29 พ.ค. 60

26 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา บ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จก. บ. พีเอ็ม ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer Samsung ML-4551ND เปน็เงิน 8,560.00 บาท เปน็เงิน 8,560.00 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง 352/2560

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-10057-0942-0070/54 ลว. 29 พ.ค. 60

มีรายการเปล่ียนอะไหล่ดังนี้

 - เปล่ียนกระบอกความร้อน   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,461.00 บาท

 - Pressure  Roller (ตัวรีดกระดาษให้กระดาษเรียบ) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 374.50 บาท

 - Roller Feed (ชุดลูกยางรองรับกระดาษ) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 374.50 บาท

2.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer Samsung ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10022-0942-0035/54

มีรายการเปล่ียนอะไหล่ดังนี้

 - เปล่ียนฟิวซ่ิง 1 ชุด (ชุดท าความร้อน) เป็นเงิน 4,494.00 บาท

 - Pick Up Roller (ชุดลูกยางกับก้านลูกยาง) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 481.50 บาท

 - Roller Feed (ชุดลูกยางรองรับกระดาษ) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 374.50 บาท


