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1 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน น้้าหมึกส้าหรับเติมตรายาง (หมึกในตัว) 3,000.00 2,568.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
จ้านวน 2 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 2,568.00 บาท เป็นเงิน 2,568.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 049/2560
1.น้้าหมึก UM 60ml.(.ใหญ)่ น้้าเงิน  จ้านวน 4 ขวด ลว. 3 ก.ค.60
เป็นเงิน 1,712.00 บาท

2.น้้าหมึก UM 60ml.(.ใหญ)่ แดง  จ้านวน 2 ขวด 

เป็นเงิน 856.00 บาท

2 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้าหรับเคร่ืองโทรสาร Canon รุ่น JX201 3,477.50 3,477.50 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
(PG-40) หมายเลขครุภณัฑ์ สพก.0914-002-05/53 และ เป็นเงน 3,477.50 บาท เป็นเงน 3,477.50 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 050/2560
สพก.0914-001-05/53 จ้านวน 1 รายการ ดังนี้ ลว. 3 ก.ค.60
1.ผงหมึกเคร่ืองโทรสาร  Canon  รุ่น JX201 (PG-40)

จ้านวน 5 กล่อง 

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน จ้านวน 2 รายการ ดังนี้ 36,915.00 36,915.00 ตกลงราคา หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
1. ถุงด้าขนาดใหญ ่30X40 นิ้ว จ้านวน 300 กก.  เป็นเงิน 36,915.00 บาท เป็นเงิน 36,915.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 051/2560
เป็นเงิน 16,050.00 บาท ลว. 5 ก.ค.60
2.ถังขยะฝาแกว่ง 100 ลิตร ขนาด 510 มม.X870 มม.

คุณภาพเกรด A (HDPE) สีน้้าเงิน จ้านวน 30 ใบ

เป็นเงิน 20,865.00 บาท

4 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสแกนเนอร์  ยี่ห้อ  Fujitsu 6,848.00 6,848.00 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
รุ่น Fi-5220C หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-6367- เป็นเงิน 6,848.00 บาท เป็นเงิน 6,848.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 397/2560
0946-0003/51 (กลุ่มสารบรรณ สบก.) รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้ ลว. 5 ก.ค.60
 - Change Roller Unit  

เปล่ียนชุดโหลดกระดาษ  จ้านวน 1 ชุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

5 จ้างพมิพร์ายงาน เร่ือง สถิติ ใครได้ใช้ประโยชน์ 2560 30,000.00 25,305.50 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
จ้านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 25,305.50 บาท เป็นเงิน 25,305.50 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 398/2560

ลว. 6 ก.ค.60

6 จ้างพมิพร์ายงาน หนังสือตัวชี้วัดส้าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2560 180,000.00 164,780.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
(ฉบับพกพา) จ้านวน 10,000 เล่ม ว315 เป็นเงิน 164,780.00 บาท เป็นเงิน 164,780.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 399/2560

ลว. 11 ก.ค.60

7 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 รายการ ดังนี้ 9,100.00 8,307.48 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรรสารเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรรสารเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น) Idea Green เป็นเงิน 8,307.48 บาท เป็นเงิน 8,307.48 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 052/2560
จ้านวน 75 รีม เป็นเงิน 7,318.80 บาท ลว. 12 ก.ค.60
2.Optical Mouse (Anitech)  จ้านวน 6 อัน เป็นเงิน 988.68 บาท

ใช้กับหมายเลขครุภณัฑ์

1105-03-12061000-13563-0954-0001/56

1105-03-12061000-9294-0938-0055/53

1105-03-12061000-9874-0938-0105/54

1105-03-12061000-13480-0938-0022/56

1105-03-12061000-9875-0938-0106/54

1105-03-12061000-9877-0938-0108/54

8 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ  Canon  18,536.68 18,536.68 ตกลงราคา บ.แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. บ.แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
รุ่น  IR 3245 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-9291- เป็นเงิน 18,536.68 บาท เป็นเงิน 18,536.68 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 400/2560
0906-0006/53 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้ ลว. 12 ก.ค.60
 - ชุดท้าความร้อน   (FM3-7067-000000) จ้านวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 16,918.84 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

 - ลูกกล้ิงกวักกระดาษ  (FB6-3405-000000)  จ้านวน 2 ชิ้น

เป็นเงิน 428.00 บาท

 - ลูกกล้ิงดึงกระดาษ  (FC7-9381-000000)   จ้านวน 2 ชิ้น

เป็นเงิน 594.92 บาท

 - ลูกกล้ิงแยกกระดาษ  (FC6-6661-000000) จ้านวน 2 ชิ้น

เป็นเงิน 594.92 บาท

9 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยี่ห้อ SAMSUNG 6,612.60 6,612.60 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10025- เป็นเงิน 6,612.60 บาท เป็นเงิน 6,612.60 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 401/2560
0942-0038/54 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบส.) ลว. 12 ก.ค.60
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Unit   จ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท

 - Repair Power Supply จ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท

Warranty 120 Days

10 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่ห้อ  SAMSUNG 7,222.50 7,222.50 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
รุ่น CLP-770ND  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-10061- เป็นเงิน 7,222.50 บาท เป็นเงิน 7,222.50 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 402/2560
0943-0001/54 (กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 1 สธม.) ลว. 12 ก.ค.60
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Unit  จ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,741.00 บาท

เปล่ียนชุดท้าความร้อน

 - Change Pick-up Roller จ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 267.50 บาท

เปล่ียนชุดลูกยางโหลดกระดาษ

 - Change Separation Pad  จ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 214.00 บาท

เปล่ียนตัวจับกระดาษ

Warranty 120 Days
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน ชุดโซฟา จ้านวน 2 ชุด ดังนี้ 28,462.00 28,462.00 ตกลงราคา ร้านหนึ่งดีเลิศ ร้านหนึ่งดีเลิศ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
1.ชุดโซฟาไม้วางเบาะน้้าตาลพร้อมโต๊ะกลาง 1 ชุด ประกอบด้วย เป็นเงิน 28,462.00 บาท เป็นเงิน 28,462.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 053/2560
 - เก้าอี้นั่ง 3 คน จ้านวน 1 ตัว ลว. 14 ก.ค.60
 - เก้าอี้นั่ง 1 คน จ้านวน 2 ตัว

 - โต๊ะกลาง จ้านวน 1 ตัว

จ้านวน 2 ชุด เป็นเงิน 14,766.00 บาท

2.ชุดโซฟาไม้วางเบาะน้้าตาล 1 ชุด ประกอบด้วย

 - เก้าอี้นั่ง 3 คน จ้านวน 1 ตัว

 - เก้าอี้นั่ง 1 คน จ้านวน 2 ตัว

 - เก้าอี้นั่ง 1 คน จ้านวน 2 ตัว

จ้านวน 2 ชุด เป็นเงิน 13,696.00 บาท

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน ตู้เก็บเอกสาร Brand : Zingular ตู้สูงโล่ง 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จก.บ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
รหัส  ZOS-1886 ขวด 90W x 45D x 185H  ผลิตจากเหล็กหนา เป็นเงิน 7,000.00 บาท เป็นเงิน 7,000.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 054/2560
พเิศษ 0.6 mm.ท้าให้มีความแข็งแรงเป็นพเิศษมีแผ่นชั้น 3 ชั้น ลว. 14 ก.ค.60
สามารถปรับระดับได้ จ้านวน 2 ตู้

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 39,590.00 39,590.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น (ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ ริโก้ เป็นเงิน 39,590.00 บาท เป็นเงิน 39,590.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 055/2560
รุ่น  SP 3600SF  (สามารถส่งเอกสารได้คร้ังละ 35 แผ่น) พร้อม ลว. 14 ก.ค.60
ชุดหูโทรศัพท์ รับประกัน  3 ปี On-Site Service 

จ้านวน 2 เคร่ือง 

 - ศสร. ทดแทนหมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12060100-6988-

0914-0002/51

 - สสก. ทดแทนหมายเลขครุภณัฑ์ NSO-0914-0004/45
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด้า) 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ ฟจูิซีร็อกซ์ เป็นเงิน 95,000.00 บาท เป็นเงิน 95,000.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 056/2560
รุ่น DocuCentre-V3060  พร้อมเคร่ืองป้อนต้นฉบับอ่านเพยีง ลว. 17 ก.ค.60
คร้ังเดียว (รับประกัน 1 ปี) จ้านวน 1 เคร่ือง

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ (รายการตู้เหล็กเก็บ 56,000.00 53,286.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ้ากัด บริษัท ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
เอกสารชนิดบานเล่ือนทึบและเก้าอี้ท้างาน) (เงินงบประมาณเหลือ เป็นเงิน 53,286.00 บาท เป็นเงิน 53,286.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 057/2560
จ่าย ปี 2559 จัดสรรเป็นส่ิงจูงใจ) ดังนี้ ลว. 17 ก.ค.60
1.ครุภณัฑ์ส้านักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนทึบ ภายใน

3 ชั้น ยี่ห้อ ไทพทั รุ่น DO-313S (สีเทาสลับ) รายละเอียดดังนี้

 - ท้าด้วยเหล็กแผ่นพบัขึ้นรูป พน่สี

 - เป็นตู้มีบานประตูเหล็กทึบ เล่ือนไปมาได้ ขนาดโดยประมาณ

880x406x875 มม. / - บานประตูมีมือจับและกุญแจ

 -ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้น มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ 

 - ขารองเป็นเหล็กพอ่นสี   จ้านวน 4 ตู้ เป็นเงิน 13,696.00 บาท

2.ครุภณัฑ์ส้านักงานเก้าอี้ท้างาน (ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ ไทพทั

รุ่น TNS-2A (พนักงานพงิคร่ึงหลังเกรด A, ขาเหล็กพน่สีด้า,

โซ๊คแก๊ส, หุ้มหนังเทียม) รายละเอียดดังนี้ 

 - ขนาดเก้าอี้โดยประมาณ กว้าง 54 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 82 ซม.

 - ที่นั่งและพนักพงิ เป็นโครงเหล็ก บุฟองน้้า หุ้มหนังเทียม 

 - ที่นั่งและพนักพงิ โยกเอนไปพร้อมกัน ด้วยระบบสปริง

 - ที่ท้าวแขน เป็นโพลีโพรพลีีนฉีดขึ้นรูป / - ขา 5 แฉก มีล้อล่ือน

 - ปรับสูง - ต้่า โดยใช้โซ๊คแก๊ส / - หมุนได้รอบตัว

จ้านวน 10 ตัว เป็นเงิน 39,590.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 19,046.00 19,046.00 ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
ระดับ XGA  ขนาด 2,500  ANSI Lumens (ทดแทนของเดิม) เป็นเงิน 19,046.00 บาท เป็นเงิน 19,046.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 058/2560
ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB- X31 จ้านวน 1 เคร่ือง ลว. 17 ก.ค.60
 - เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อ

ฉายภาพจากคอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และวีดีโอ

 - ใช้ LCD Panel

 - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

 - รับประกันตัวเคร่ือง 2 ปี หลอดภาพ 1ปี /1,000 ชั่วโมง 

(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และรองรับอะไหล่ 5 ปี

17 จ้างเปล่ียนระบบ/ย้ายโทรศัพท์ รายละเอียดดังนี้ 1,391.00 1,391.00 ตกลงราคา บริษัท ที โอที จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ที โอที จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
ส้านักสถิติพยากรณ์ เป็นเงิน 1,391.00 บาท เป็นเงิน 1,391.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 403/2560
 1.ค่าเปล่ียนอัตราค่าบริการ เป็นสายใน ( 02-142-1305) ลว. 19 ก.ค.60
(ค่าบริการรายเดือน 42.80 บาท) จ้านวน 1 จุด

 - 02-141-7489  เปล่ียนอัตราค่าบริการ เป็น 02 กทม.

(ค่าบริการรายเดือน 96.30 บาท) จ้านวน 1 จุด

 2. ย้ายโทรศัพท์ 02-143-1321 จ้านวน 1 จุด เป็นเงิน 500.00 บาท

 3. ค่าบริการเปล่ียนเลขหมาย เป็นภายใน 02-143-1321

(ค่าบริการรายเดือน 42.80 บาท)จ้านวน 1 จุด เป็นเงิน 500.00 บาท

4. ค่า Config (ใช้กับเลขหมายใหม่ 02-143-1321) 

จ้านวน 1 จุด เป็นเงิน 300.00 บาท

18 จ้างพมิพ ์Pocket Book สรุปผลที่ส้าคัญ การส้ารวจความ 30,000.00 27,820.00 ตกลงราคา บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
ต้องการพฒันาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 27,820.00 บาท เป็นเงิน 27,820.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 404/2560
จ้านวน 500 เล่ม ลว. 19 ก.ค.60
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ (รายการรถเข็นของ 20,200.00 18,376.72 ตกลงราคา บริษัท เจนบรรเจิด จ้ากัด บริษัท เจนบรรเจิด จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
3 ชั้น และรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับข้างเดียวพบัได้) เป็นเงิน 18,376.72 บาท เป็นเงิน 18,376.72 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 059/2560
เงินงบประมาณเหลือจ่ายปี 2559 จัดสรรเป็นส่ิงจูงใจ) ลว. 20 ก.ค.60
รายละเอียดดังนี้

1.ครุภณัฑ์ส้านักงานรถเข็นของ 3 ชั้น รับน้้าหนัก 200 กก.

ขนาด 810x510x980 มม. ยี่ห้อ JUMBO รุ่น ST3-5007S

 - รถเข็นถาดสแตน 3 ชั้น มือขับข้างเดียว

 - ขนาด (LxWxH) 810 x 510 x 980 มม.

 - ขนาด (LxWxH) 720 x 500 x 40 มม.

 - รับน้้าหนัก 200 กก. /  - ขอบถาดพบัสูง 40 มม. / ล้อเกลียว 4 นิ้ว 

ล้อยาง จ้านวน 1 คัน เป็นเงิน 7,248.72 บาท

2.ครุภณัฑ์ส้านักงานรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับข้างเดียวพบัได้

รับน้้าหนักได้ 370 กก. ขนาด 915x615x865 มม. (ทดแทนของเดิม

(สพบ.) จ้านวน 1 คัน ยี่ห้อ  JUMBO รุ่น HB-210J รายละเอียดังนี้

 - รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับข้างเดียวพบัได้

 - ขนาด (LxWxH) 915x615x865 มม./-ขนาดแผ่นพื้น 880x580 มม.

 - ล้อ PU ขนาด 5 นิ้ว ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ 

 - รับน้้าหนักได้ 370 กก.

จ้านวน 5 คัน เป็นเงิน 11,128.00 บาท

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน (เคร่ืองเจาะ 2 รู) (เงินงบประมาณ 3,600.00 2,664.30 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ้ากัด บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
เหลือจ่ายปี 2559 จัดสรรเป็นส่ิงจูงใจ) จ้านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 2,664.30 บาท เป็นเงิน 2,664.30 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 060/2560
1.ครุภณัฑ์ส้านักงานเคร่ืองเจาะ 2 รู ยี่ห้อ TATA รุ่น PB-20 ลว. 20 ก.ค.60
 - แท่นเจาะฐานผลิตจากโลหะทนทานแข็งแรง

 - สามารถเจาะรูได้คร้ังละ 150 แผ่น (70 แกรม)






Page 8
แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

 - ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.

 - มีจุดเซ็นเตอร์จัดกึ่งกลางกระดาษ

 - สามารถเปล่ียนหัวเจาะและแผ่นพลาสติกรองเจาะได้

 - แขนโยกเจาะเป็นบาร์คู่เพื่อสะดวก และใช้แรงกดได้อย่ามี

ประสิทธิภาพ

 - ขนาดเคร่ือง  265x270x135 มม.

 - น้้าหนัก 3.7 กก.

21 จ้างพมิพร์ายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2560 244,000.00 178,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล็อก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล็อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
จ้านวน 700 เล่ม ว 315 เป็นเงิน 178,500.00 บาท เป็นเงิน 178,500.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 405/2560

ลว. 20 ก.ค.60

22 จัดซ้ือกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว 398,000.00 397,524.96 ตลาด 1.บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จก. บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จก. เนื่องจากเสนอราคาถูกต้อง สัญญาเลขที่
(14.11.15.07-000001) (รีมละ 500 แผ่น) ยี่ห้อ  GOLDLEAF อิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน 339,515.28 บาท เป็นเงิน 339,515.28 บาท ตรงตามเง่ือนไขที่ก้าหนดใน 024/60
จ้านวน 4,068 รีม (e-market) 2.บ.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวตอร์ จก. เอกสารซ้ือด้วย วีธีตลาด ลว. 20 ก.ค.60

เป็นเงิน 387,395.64 บาท อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

3.บริษัท ริชเน็สท์ แอนด์ บิสเน็ส จ้ากัด และเสนอราคาต้่าสุด อยู่ในวง

เป็นเงิน 398,000.00 บาท เงินงบประมาณและราคากลาง
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

23 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด้าเนินงานประจ้าเดือน 328,640.00 ตกลงราคา

สิงหาคม 2560 ต้ังแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 (ว 315)

จ้านวน 26 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจ  88,480.00 รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน สิงหาคม 2560 จ้านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช้านาญ 406/2560

สถิติ ที่ 02.6/135 ลว. 6 ก.ค.60 สถิติ ที่ 02.6/135 ลว. 6 ก.ค.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 412/2560

จ้านวน 7 คน เป็นเงิน 88,480.00 บาท จ้านวน 7 คน เป็นเงิน 88,480.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 21 ก.ค.60

2.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจ  151,680.00 รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน สิงหาคม 2560 จ้านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช้านาญ 413/2560

สถิติ ที่ 02.7/145 ลว. 6 ก.ค.60 สถิติ ที่ 02.7/145 ลว. 6 ก.ค.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 424/2560

จ้านวน 12 คน เป็นเงิน 151,680.00 บาท จ้านวน 12 คน เป็นเงิน 151,680.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 21 ก.ค.60

3.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจ  88,480.00 รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน สิงหาคม 2560 จ้านวน  7 คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช้านาญ 425/2560

สถิติ ที่ 02.3/153 ลว. 11 ก.ค.60 สถิติ ที่ 02.3/153 ลว. 11 ก.ค.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 431/2560

จ้านวน 7 คน เป็นเงิน 88,480.00 บาท จ้านวน 7 คน เป็นเงิน 88,480.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 21 ก.ค.60

24 จ้างจัดท้าโล่เพื่อมอบให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 34,500.00 34,454.00 ตกลงราคา บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ้ากัด บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ เป็นเงิน 34,454.00 บาท เป็นเงิน 34,454.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 432/2560

 - โล่ไม้ ติดแผ่นทองเหลืองขัดเงา สุ. 8 นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว ฐานกว้าง ลว. 21 ก.ค.60

8.7  สูง 1.5 นิ้ว พร้อมกล่องบุผ้าส้าลี สีน้้าเงิน จ้านวน 23 ชิ้น
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

25 จ้างพมิพ ์Pocket Book  สรุปผลที่ส้าคัญ การใช้พลังงานของ 60,000.00 50,950.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล็อก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล็อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

ครัวเรือน พ.ศ. 2559 จ้านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 50,950.00 บาท เป็นเงิน 50,950.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 433/2560

ลว. 21 ก.ค.60

26 จ้างพมิพร์ายงานการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 61,000.00 58,850.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

จ้านวน 250 เล่ม เป็นเงิน 58,850.00 บาท เป็นเงิน 58,850.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 434/2560

ลว. 25 ก.ค.60

27 จ้างพมิพแ์ผ่นพบั จ้านวน 2 รายการ ดังนี้ 40,000.00 33,598.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1. แผ่นพบั การให้บริการข้อมูลสถิติ จ้านวน 4,500 ฉบับ เป็นเงิน 33,598.00 บาท เป็นเงิน 33,598.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 435/2560

เป็นเงิน 22,630.50 บาท ลว. 25 ก.ค.60

2.แผ่นพบั พระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

จ้านวน 2,500 ฉบับ เป็นเงิน 10,967.50 บาท

28 จ้างเปิดใช้บริการ ดังนี้ 963.00 963.00 ตกลงราคา บริษัท ที โอที จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ที โอที จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1.กลุ่มเตรียมข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้น 2 เป็นเงิน 963.00 บาท เป็นเงิน 963.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 436/2560

 ขอเปิดจุด  Port Lan ลว. 25 ก.ค.60

 - ค่าเปิด  Port Lan  จ้านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด เป็นเงิน 42.80 บาท

2.ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 ส้านักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ชั้น 3

 - ขอย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 02-141-7477 จ้านวน 1 จุด เป็นเงิน 535.00 บาท

 ขอเปิดจุด  Port Lan

 - ค่าย้าย  Port Lan จ้านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด เป็นเงิน 42.80 บาท
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

29 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่ห้อ SAMSUNG 6,141.80 6,141.80 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์1105-02-12061000-9990- เป็นเงิน 6,141.80 บาท เป็นเงิน 6,141.80 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 437/2560

0942-0003/54 (กลุ่มพฒันาระบบงานประมวลผลข้อมูล ศทก.) ลว. 25 ก.ค.60

รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Fuser Unit  จ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท

 - Change Driver Gear  จ้านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,027.20 บาท

Warranty 120 Days

30 จ้างเหมาจัดท้าส่ือรณรงค์ในเร่ืองวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 96,043.20 96,043.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธนกฤตการป้าย ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธนกฤตการป้าย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

การป้องกันทุจริต รวม 6 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 96,043.20 บาท เป็นเงิน 96,043.20 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 438/2560

1. Back drop 3x3 หน้าตรง ขนาดกว้าง 3.59 เมตร สูง 2.30 เมตา ลว. 26 ก.ค.60

วัสดุ Back drop : โครงอลูมิเมียม 

งานพมิพ ์: สต๊ิกเกอร์ PP Glossy indoor 130 แกรม (ความละเอียด

1440 Dpi)  จ้านวน 3 อัน เป็นเงิน 36,915.00 บาท

2.Roll up ฐานทรงหยดน้้า ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร

วัสดุ Roll up : ฐานอลูมิเนียม พร้อมกระเป๋าสะพาย

งานพมิพ ์:กระดาษ PP Glossy indoor 260 แกรม (ความละเอียด

1440 Dpi)  จ้านวน 13 อัน เป็นเงิน 36,594.00 บาท

3.Standy PP Board ฐานเป็นเหล็ก  ขนาดกว้าง 1.20 เมตร

สูง 1.70 เมตร วัสดุ : PP Board 4 มิล ฐานและขาต้ังเหล็ก

งานพมิพ ์: สต๊ิกเกอร์  PVC indoor 220 แกรม (ความละเอียด 

1440 Dpi) จ้านวน 2 อัน เป็นเงิน 4,066.00 บาท

4.Standy  PP Board ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 1.60 เมตร

วัสดุ : PP Board 4 มิล พร้อมขาต้ัง พพีบีอร์ด 4 มิล

งานพมิพ ์: สต๊ิกเกอร์ PVC indoor 220 แกรม (ความละเอียด
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1440 Dpi) จ้านวน 2 อัน เป็นเงิน 1,819.00 บาท

5.ป้ายรณรงค์ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร สูง 0.50 เมตร

วัสดุ : PP Board 4 มิล พร้อมด้ามจับท่อ PVC สีขาว สูง 150 CM

งานพมิพ ์: สต๊ิกเกอร์ PVC Outdoor 130 แกรม (ความละเอียด 

1440 Dpi) จ้านวน 4 ป้าย เป็นเงิน 1,669.20 บาท

6.Back drop 3x5 หน้าตรง ขนาดกว้าง  5.09 เมตร สูง 2.30 เมตร

วัสดุ  Back drop : โครงอลูมิเนียม

งานพมิพ ์: สต๊ิกเกอร์ PP Glossy indoor 130 แกรม (ความละเอียด

1440 Dpi) จ้านวน 1 อัน เป็นเงิน 14,980.00 บาท

31 จ้างพมิพร์ายงานสถิติ จ้านวน 2 รายการ  ดังนี้ 168,000.00 ตกลงราคา บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1.Pocket Book รายงานการส้ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 98,000.00 77,575.00 ว 315 เป็นเงิน 122,515.00 บาท เป็นเงิน 122,515.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 439/2560

ของชาวไทย พ.ศ.2560 จ้านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 77,575.00 บาท ลว. 26 ก.ค.60

2.Pocket Book การส้ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2559 70,000.00 44,940.00

จ้านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 44,940.00 บาท

32 จ้างพมิพใ์บประกาศนียบัตร ส้าหรับมอบให้ผู้ปฏบิัติงานโครงการ 52,000.00 52,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

ส้ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จ้านวน 80,000 ฉบับ เป็นเงิน 52,000.00 บาท เป็นเงิน 52,000.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 440/2560

ลว. 26 ก.ค.60

33 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 61 รายการ 189,053.45 189,053.45 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ

 - สพบ. เงินงบประมาณ 283.31 บาท ว 315 เป็นเงิน 189,053.45 บาท เป็นเงิน 189,053.45 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 061/2560

 - กพด. เงินงบประมาณ 782.43 บาท ลว. 26 ก.ค.60

 - กกจ. เงินงบประมาณ 7,052.43 บาท

 - กสบ. เงินงบประมาณ 9,255.73 บาท
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

 - กชอ. เงินงบประมาณ 7,339.17 บาท

 - กตป. เงินงบประมาณ 216.25 บาท

 - กผย. เงินงบประมาณ 500.40 บาท

 - กนต. เงินงบประมาณ 3,202.28 บาท

 - กจธ. เงินงบประมาณ 47.08 บาท

 - ศทก. เงินงบประมาณ 333.52 บาท

 - สสก. เงินงบประมาณ 2,844.44 บาท (กิจกรรมย่อยวางแผนและออกแบบโครงการ)

 - สสก. เงินงบประมาณ 3,000.12 บาท (โครงการส้ารวจข้อมูลสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

 - สสก. เงินงบประมาณ 43,359.62 บาท (กิจกรรมหลักจัดท้าโครงการส้ามะโนอุตสาหกรรม)

 - สสค. เงินงบประมาณ 42,907.32 บาท

 - สภส. เงินงบประมาณ 5,933.89 บาท

 - สบส. เงินงบประมาณ 9,016.57 บาท

 - สพก. เงินงบประมาณ 28,389.10 บาท

 - สบจ. เงินงบประมาณ 12,562.00 บาท (กิจกรรมย่อยส้ารวจโดยใช้แบบสอบถาม)

 - สบจ. เงินงบประมาณ 2,784.45 บาท (ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง)

 - กพร. เงินงบประมาณ 125.52 บาท

 - กตส. เงินงบประมาณ 2,647.53 บาท

 - ศสร. เงินงบประมาณ 6,470.29 บาท

34 จัดซ้ือวัสดุสายรัดพลาสติก 15 มม. สีเหลือง กว้าง 15 มม. 2,166.75 2,166.75 ตกลงราคา บ.ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมร่ี อินเตอร์เทรด จก. บ.ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมร่ี อินเตอร์เทรด จก.มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ

หนา 0.6 มม. ยาว 1,800 เมตร น้้าหนักประมาณ 9.5 กิโลกรัม เป็นเงิน 2,166.75 บาท เป็นเงิน 2,166.75 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดซ้ือ 062/2560

(รวมแกน) จ้านวน 3 ม้วน ลว. 26 ก.ค.60
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

35 จ้างพมิพแ์บบสอบถามการส้ารวจการติดตามระดับความรู้ และการ 90,000.00 36,140.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล็อก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บางกอกบล็อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

เข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 36,140.00 บาท เป็นเงิน 36,140.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 441/2560

จ้านวน 13,000 เล่ม ลว. 26 ก.ค.60

36 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ  Toshiba 4,590.30 459.30 ตกลงราคา บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ้ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

รุ่น E-Studio 305 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100- เป็นเงิน 4,590.30 บาท เป็นเงิน 4,590.30 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 442/2560

12926-0906-0002/55 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้ ลว. 26 ก.ค.60

 - แผ่นเหล็กล็อคถาดป้อนมือ (S6LH51415000) จ้านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 310.30 บาท

 - ตัวล็อคถาดป้อนมือ (S6LH51411000) จ้านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 203.30 บาท

 - ลูกกล้ิงความร้อนตัวบน (CET-6LH58424) จ้านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,284.00 บาท

 - เฟอืงลูกกล้ิงความร้อนตัวบน (S6LH55212000) จ้านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,134.20 บาท

 - ตัวแยกกระดาษบน (S6LJ1453000) จ้านวน 5 ชิ้น เป็นเงิน 1,658.50 บาท

37 จ้างพมิพร์ายงานการส้ารวจการเปล่ียนแปลงของประชากร 90,000.00 89,345.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

พ.ศ. 2558-2559 จ้านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 89,345.00 บาท เป็นเงิน 89,345.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 443/2560

ลว. 27 ก.ค.60

38 จ้างพมิพส์มุดทะเบียน จ้านวน 4 รายการ ดังนี้ 100,000.00 95,551.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด บริษัท ธนาเพรส จ้ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1.ทะเบียนคุมเงินประจ้างวดส่วนจังหวัด เล่มละ 150 แผ่น เป็นเงิน 95,551.00 บาท เป็นเงิน 95,551.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 444/2560

ตีเบอร์คู่ 1-150 จ้านวน 76 เล่ม เป็นเงิน 26,672.96 บาท ลว. 27 ก.ค.60

2.ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เล่มละ 100 แผ่น ตีเบอร์คู่ 1-100

จ้านวน 76 เล่ม เป็นเงิน 24,802.60 บาท

3.ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เล่มละ 100 แผ่น

ตีเบอร์คู่ 1-100 จ้านวน 76 เล่ม เป็นเงิน 24,558.64 บาท






Page 15
แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง

 (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

4.รายงานเงินคงเหลือประจ้าวัน เล่มละ 50 แผ่น ตีเบอร์เรียง 1-100

จ้านวน 76 เล่ม เป็นเงิน 19,516.80 บาท

39 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 66 รายการ 1,880,888.00 1,878,254.67 สอบราคา 1.บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก. (มหาชน) บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด เนื่องจากเสนอราคาโดยมี สัญญาเลขที่ 

เป็นเงิน 1,469,151.73 บาท เป็นเงิน 1,415,877.50 บาท ข้อเสนอเป็นไปตามที่ สสช. 025/60

2.บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ้ากัด ก้าหนด และเสนอราคารวม ลว. 27 ก.ค.60

เป็นเงิน 1,727,903.41 บาท ทางบริษัท มีการปรับลดราคาจากเดิม ต้่าสุดอยู่ในวงเงินงบประมาณ

3.บริษัท โฟนิกซ์ จ้ากัด 1,416,716.38 บาท  เป็น และราคากลาง

เป็นเงิน 1,693,616.33 บาท 1,415,877.50 บาท

4.บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ้ากัด

เป็นเงิน 1,443,616.18 บาท

5.บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด

เป็นเงิน 1,416,716.38 บาท

40 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ขนาดเล็ก 7,169.00 7,169.00 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

(Netbook) ยี่ห้อ Samsung รุ่น NP-N148 หมายเลขครุภณัฑ์ เป็นเงิน 7,169.00 บาท เป็นเงิน 7,169.00 บาท ในวงเงินที่จะด้าเนินการจัดจ้าง 445/2560

1105-06-12061000-10464-0954-0323/54 มีรายการที่ ลว. 31 ก.ค.60

เปล่ียนดังต่อไปนี้

 - Change mainboard  จ้านวน 1 ชุด  


