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1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 29,138.88

1.จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึก TK-1124 (1T02M70AXV) 5,136.00 ตกลงราคา บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น ECOSYS-FS-1125 (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 063/2560
MFP หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-16170-0914- เป็นเงิน 5,136.00 บาท เป็นเงิน 5,136.00 บาท ลว. 1 ส.ค.60
0002/57 จ านวน 2 กล่อง

2.จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 21,136.78 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
2.1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW รหัส เป็นเงิน 21,136.78 บาท เป็นเงิน 21,136.78 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 064/2560
TN261BK (สีด า) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,840.40 บาท ลว. 1 ส.ค.60
2.2.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW รหัส

TN265C (สีฟา้) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,386.10 บาท

2.3.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW รหัส

TN265M (สีชมพ)ู จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,386.10 บาท

2.4.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW รหัส

TN265Y(สีเหลือง) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,386.10 บาท

2.5.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW

รหัส DR261CL จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,103.00 บาท

รายการที่ 1-5 ใช้กับเคร่ืองพมิพ ์ Brother รุ่น HL3170CDW

(ใช้หมึกพมิพ ์HP รหัส TN261BK, TN265C, TN265M,

TM265Y) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-19726-

0943-0002/60

2.6.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CE285AC 

จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 9,035.08 บาท

ใช้กับเคร่ืองพมิพ ์HP LaserJet Pro P1102 (ใช้หมึกพมิพ ์HP

รหัส CE285AC) หมายเลขครุภณัฑ์ สบก-0942-008-01/53

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

2 จ้างพมิพร์ายงาน หนี้สินของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2558 80,000.00 72,225.00 ตกลงราคา บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 72,225.00 บาท เป็นเงิน 72,225.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 446/2560

ลว. 2 ส.ค.60

3 จ้างพมิพร์ายงานส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและ 70,000.00 68,908.00 ตกลงราคา บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
เกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2559 จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน 68,908.00 บาท เป็นเงิน 68,908.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 447/2560

ลว. 2 ส.ค.60

4 จ้างพมิพร์ายงาน เคร่ืองชี้ภาวะสังคม พ.ศ.2560 100,000.00 91,057.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 91,057.00 บาท เป็นเงิน 91,057.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 448/2560

ลว. 2 ส.ค.60

5 จัดซ้ือวัสดุส าหรับงานแผนที่ รายละเอียดดังนี้ 4,949.00 4,948.75 ตกลงราคา บริษัท รีโปรเท็ค จ ากัด บริษัท รีโปรเท็ค จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
 - กระดาษพมิพแ์บบแปลนระบบน้ ายาลายเส้นสีด า ใช้กับ เป็นเงิน 4,948.75 บาท เป็นเงิน 4,948.75 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 065/2560
เคร่ืองพมิพแ์ผนที่ ยี่ห้อ  NEOLT รุ่น Technodiazo Dry 3 ลว.21 ส.ค.60
น้ าหนัก 80 กรัม/ตารางเมตร ขนาด 110 ซม. X 20 หลา

จ านวน 25 ม้วน 
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วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

6 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer   และเคร่ือง 8,431.60 8,431.60 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
ไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 8,431.60 บาท เป็นเงิน 8,431.60 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 449/2560
1.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่ห้อ ลว. 2 ส.ค.60
SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-

12061000-10007-0942-0020/54 ( กกจ. สบก.) 

รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้

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

 - Change Cooling Fan จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 695.50 บาท

Warranty 120 Days

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ

ACER รุ่น  Veriton X270 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-

12061000-9257-0938-0012/53 (กลุ่มบริการและเผยแพร่

ข้อมูล สพก.) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้

 - Change VGA Card (Longwell 1GB DDRII)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,621.50 บาท

Warranty 120 Days

7 จ้างติดต้ัง UTP Cat6 และปล๊ักไฟฟา้ ที่ห้องท างานกลุ่มพสัดุ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน 4,280.00 บาท เป็นเงิน 4,280.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 450/2560
 - งานติดต้ังสายสัญญาณมาตรฐาน LAN CAT6 ลว. 2 ส.ค.60
จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 3,424.00 บาท

 - ติดต้ังระบบไฟฟา้ เต้ารับคู่เสียบขากลมแบน มีกราวด์

ยี่ห้อ  PANASONIC จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 856.00 บาท
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วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

8 จ้างเปิดใช้บริการ ดังนี้ 963.00 963.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
1.กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์ ศทก. เป็นเงิน 963.00 บาท เป็นเงิน 963.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 451/2560
ห้องประชุม 402 ชั้น 4 ลว. 2 ส.ค.60
 - ย้ายโทรศัพท์  เลขหมาย 02-142-1323 จ านวน 1 เลขหมาย

เป็นเงิน 535.00 บาท

 - ค่าย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท

2. กลุ่มพฒันาบุคลากร สพบ.

 - ขอเปิด Portlan  จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท

9 จ้างพมิพร์ายงานส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ข้อมูล 68,000.00 59,706.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 59,706.00 บาท เป็นเงิน 59,706.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 452/2560

ลว. 3 ส.ค.60

10 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจความต้องการพฒันาขีดความ 70,000.00 63,900.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
สามารถของประชากร พ.ศ. 2560 (ฉบับสมบูรณ์) เป็นเงิน 63,900.00 บาท เป็นเงิน 63,900.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 453/2560
จ านวน 450 เล่ม ลว. 3 ส.ค.60

11 จ้างพมิพร์ายงานส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 500,000.00 476,765.25 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ สัญญาเลขที่ 
(ข้อมูลพื้นฐาน) ฉบับรายภาค 5 ฉบับ ๆ ละ 250 เล่ม ว315 เป็นเงิน 453,680.00 บาท เป็นเงิน 453,680.00 บาท ในวงเงินงบประมาณ และราคา 026/60
รวมเป็น 1,250 เล่ม (1. ภาคเหนือ  2. ภาคกลาง กลาง ที่จะด าเนินการจัดจ้าง ลว. 3 ส.ค.60
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ภาคใต้ 5. ปริมณฑล)

ฉบับทั่วราชอาณาจักร จ านวน 500 เล่ม

รวมจ านวน 1,750 เล่ม
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วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

12 จ้างจัดท าแผ่นป้ายทองเหลือง นายภชุพงค์ โนดไธสง ขนาด 4,000.00 3,959.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
แผ่นทองเหลือง 10 X 40 ซม. ตัวอักษร แบบ Cordia UPC เป็นเงิน 3,959.00 บาท เป็นเงิน 3,959.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 454/2560
ตัวอักษรสูง 3 ซม. หนา 0.3 ซม. ตัวอักษรกัดลึกแล้วลงสีน้ าเงิน ลว. 4 ส.ค.60
พื้นผิวกัดหยาบ ผิวทองเหลืองด้านหน้าชุบด้วยทองทั้งหมด

แล้วเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบเงา จ านวน 1 ป้าย

13 จ้างพมิพร์ายงานเร่ือง ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 80,000.00 74,900.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 74,900.00 บาท เป็นเงิน 74,900.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 455/2560

ลว. 4 ส.ค.60

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับโครงการ 114,392.96

ส ารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย รายละเอียดดังนี้

1.ซ้ือวัสดุส านักงาน รวม 2 รายการ ดังนี้ 5,479.47 ตกลงราคา บริษัท ออฟศิแลแนด์ จ ากัด บริษัท ออฟศิแลแนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
1.1.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 (กล่องละ 12 ตัว) เป็นเงิน 5,479.47 บาท เป็นเงิน 5,479.47 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 066/2560
ยี่ห้อออฟฟศิเวย์ จ านวน 300 กล่อง เป็นเงิน 2,166.75 บาท ลว. 4 ส.ค.60
1.2.แฟม้ 2 ห่วง ปกพลาสติกPP สี ขนาด เอ-4 สันหนา 3 ซม.

ตราช้าง 420 A4 จ านวน 72 แฟม้ เป็นเงิน 3,312.72 บาท

2.ซ้ือวัสดุส านักงาน รวม 2 รายการ ดังนี้ 26,750.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
2.1.หมึกพมิพส์ าเนา ริโก้ รุ่น  DD4450 (รหัสสินค้า 31SI4500) เป็นเงิน 26,750.00 บาท เป็นเงิน 26,750.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 067/2560
จ านวน 35 กล่อง เป็นเงิน 16,028.60 บาท ลว. 4 ส.ค.60
2.2.กระดาษไขแม่พมิพ ์รุ่น DD4450  (รหัสสินค้า 31SM4500)

โดยใช้กับเคร่ืองพมิพส์ าเนาดิจิตอล ยี่ห้อ  RICOH รุ่น DD4450

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-13456-0916-0001/56

(สบก), 1105-01-12060100-14649-0916-0001/57 (สบก)

จ านวน 5 ม้วน เป็นเงิน 12,593.90 บาท






Page 6
แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

3.ซ้ือวัสดุส านักงาน รวม 2 รายการ ดังนี้ 28,087.50 ตกลงราคา บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
3.1.หมึกพมิพเ์คร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล RZ370 เป็นเงิน 28,087.50 บาท เป็นเงิน 28,087.50 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 068/2560
(รหัสสินค้า  RZ-INK-BK) จ านวน 20 หลอด ลว. 4 ส.ค.60
เป็นเงิน 16,050.00 บาท

3.2.กระดาษไขเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล RZ370

ขนาด A3/LEADGER (รหัสสินค้า RZ-MAST-A3) โดยใช้กับ

เคร่ืองพมิพส์ าเนาดิจิตอล ยี่ห้อ ริโซ่ รุ่น RZ370 

หมายเลขครุภณ์ั 1105-01-12060100-0081-0916-0001/48

(สบก), 1105-01-12060100-0906-0916-0001/54 (สบก)

จ านวน 5 ม้วน เป็นเงิน 12,037.50 บาท

4.ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ รวม 2 รายการ ดังนี้ 41,569.50 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
4.1.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung ML-4551ND เป็นเงิน 41,569.50 บาท เป็นเงิน 41,569.50 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 069/2560
(ML-D4550B) โดยใช้กับเคร่ืองพมิพ ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น ลว. 4 ส.ค.60
ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-10052-

0942-0065/54 (สธม), 1105-07-12061000-10053-0942-

0066/54 (สธม), 1105-07-12061000-10055-0942-0068/54

(สธม) จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 21,667.50 บาท

4.2.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung M4030ND (MLT-D201L)

โดยใช้กับเคร่ืองพมิพ ์ยี่ห้อ Samsung รุ่น M4030ND

หมายเลชครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-18755-0942-0058/59

(สธม), 1105-07-12061000-18756-0942-0059/59 (สธม)

จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 19,902.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร, เคร่ืองพมิพ์ 32,164.20 ตกลงราคา
ส าเนาระบบดิจิตอล และเคร่ืองโทรสาร จ านวน 6 รายการ

 - สบจ. เงินงบประมาณ 20,608.20 บาท 

 - สพก. เงินงบประมาณ 11,556.00 บาท รายละเอียดดังนี้

1.ซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร,เคร่ืองพมิพส์ าเนา 24,289.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
ระบบดิจิตอล และเคร่ืองโทรสาร จ านวน 4 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 24,289.00 บาท เป็นเงิน 24,289.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 070/2560
1.1.หมึกเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รุ่น SP311 (รหัสสินค้า 11SP311TN) ลว. 7 ส.ค.60
โดยใช้กับเคร่ืองโทรสาร RICOH รุ่น  SP311 หมายเลขครุภณัฑ์

1105-05-12060100-16172-0914-0004/57

จ านวน 2 ตลับ เป็นเงิน 7,785.32 บาท (สพก.)

1.2.หมึกพมิพส์ าเนา ริโก้ รุ่น DX4545, DD4450 (รหัสสินค้า

31SI4500) จ านวน 20 กล่อง เป็นเงิน 9,159.20 บาท (สบจ.)

1.3.กระดาษไขแม่พมิพ ์รุ่น DX4545, DD4450 (รหัสสินค้า

31SM4500)  จ านวน 2 ม้วน เป็นเงิน 5,037.56 บาท (สบจ.)

รายการที่ 2 และ3 โดยใช้กับเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล

ยี่ห้อ RICOH รุ่น DD4450 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-

12060100-14650-0916-0002/57

1.4.หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น MP3053 (รหัสสินค้า

AF227TN)  จ านวน 2 ขวด เป็นเงิน 4,007.15 บาท (สบจ.)

โดยใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP3053 หมายเลข

ครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-16176-0906-0011/57

2.ซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
IV4070 (รหัสสินค้า CT201820) โดยใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,280.00 บาท เป็นเงิน 4,280.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 071/2560
Fuji Xerox รุ่น Docucenter IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105- ลว. 7 ส.ค.60
05-12061011-14624-0906-001/57 จ านวน 1 กล่อง (สพก.)
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

3.ซ้ือวัสดุส านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Toshiba รุ่น 3,595.20 ตกลงราคา บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ
e-STUDIO 305 รหัสหมึก T-4530 (รหัสสินค้า T6AG00002793) เป็นเงน 3,595.20 บาท เป็นเงน 3,595.20 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 072/2560
โดยใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร Toshiba รุ่น e-STUDIO 305 ลว. 7 ส.ค.60
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-12925-0906-0001/55

จ านวน 1 กล่อง (สบจ.)

16 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 10 รายการ (ศทก.) 3,700.00 1,102.10 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

เป็นเงิน 1,102.10 บาท เป็นเงิน 1,102.10 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 456/2560

ลว. 7 ส.ค.60

17 จ้างพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะการ 24,000.00 18,778.50 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
ท างานของประชากร ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2560) เป้นเงิน 18,778.50 บาท เป้นเงิน 18,778.50 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 457/2560
จ านวน 450 เล่ม ลว. 7 ส.ค.60

18 จ้างติดต้ัง สวิตซ์ไฟกระตุก แบบเชือก 2A 250V จ านวน 116 จุด 15,000.00 13,653.20 ตกลงราคา บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

เป็นเงิน 13,653.20 บาท เป็นเงิน 13,653.20 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 458/2560

ลว. 9 ส.ค.60

19 จ้างพมิพแ์บบสอบถามการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 220,000.00 175,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ.2561 จ านวน 140,000 แบบ ว 315 เป็นเงิน 175,000.00 บาท เป็นเงิน 175,000.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 459/2560

ลว. 9 ส.ค.60
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

20 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 272,160.00 ตกลงราคา

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

จ านวน 27 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  70,560.00 รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน กันยายน 2560 จ านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ 460/2560

สถิติ ที่ 02.6/144 ลว.17 ก.ค.60 สถิติ ที่ 02.6/144 ลว.17 ก.ค.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 466/2560

จ านวน 7 คน เป็นเงิน 70,560.00 บาท จ านวน 7 คน เป็นเงิน 70,560.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 11 ส.ค.60

2.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  120,960.00 รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน กันยายน 2560 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ 467/2560

สถิติ ที่ 02.7/147 ลว. 17 ก.ค.60 สถิติ ที่ 02.7/147 ลว. 17 ก.ค.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 478/2560

จ านวน 12 คน เป็นเงิน 120,960.00 บาท จ านวน 12 คน เป็นเงิน 120,960.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 11 ส.ค.60

3.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  80,640.00 รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ในเดือน กันยายน 2560 จ านวน  8 คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ 479/2560

สถิติ ที่ 02.3/167 ลว. 19 ก.ค.60 สถิติ ที่ 02.3/167 ลว. 19 ก.ค.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 486/2560

จ านวน 7 คน เป็นเงิน 80,640.00 บาท จ านวน 7 คน เป็นเงิน 80,640.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 11 ส.ค.60

21 จ้างท าผ้าขนหนู เพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะ 171,000.00 123,120.00 ตกลงราคา บริษัท เอส เอส พ ี อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เอส เอส พ ี อินเตอร์เนชั่นแนล มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ 2561 ดังนี้ (ว 315) เท็กซ์ไทล์ จ ากัด เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 487/2560

 - ผ้าขนหนู Cotton 100% 15" X 30" 2.8 ปอนด์ ขนเด่ียว เป็นเงิน 123,120.00 บาท เป็นเงิน 123,120.00 บาท ลว. 11 ส.ค.60

คละสีอ่อน 2 สี ปักโลโก้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 1 จุด

ขนาดกว้าง 10 ซม. สูง 5.8 ซม. ไหมสีขาว บรรจุในถุงพลาสติก

แก้วใส 1 : 1 โดยบรรจุในลังกระดาษ ลังละ 50 ผืน

จ านวน 3,420 ผืน
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

22 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองคอมพวิเตอร์  Notebook 9,929.60 9,929.60 ตกลงราคา บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

รวม จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 9,929.60 บาท เป็นเงิน 9,929.60 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 488/2560

1.เปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่ห้อ SAMSUNG ลว. 11 ส.ค.60

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-

10051-0942-0064/54 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้

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

(กลุ่มสถิติการเกษตร ส านักสถิติสังคม)

2.เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์  Notebook ยี่ห้อ Dell

รุ่น Vostro 3360 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-

14794-0954-0010/57 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้

 - Change Batterry (Dell Type TKN25) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 4,815.00 บาท

(กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติทางการ สบส.)

23 จ้างเปิดใช้บริการ ดังนี้ 1,070.00 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1. กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์ ศทก. เป็นเงิน 1,070.00 บาท เป็นเงิน 1,070.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 489/2560

 - ค่าเปิด  Portlan  จ านวน 3 จุด เป็นเงิน 642.00 บาท ลว. 11 ส.ค.60

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด จ านวน 3 จุด

เป็นเงิน 128.40 บาท

2. กลุ่มพฒันาระบบคลังข้อมูล ศทก.

 - ค่าเปิด  Portlan  จ านวน 2 จุด เป็นเงิน 428.00 บาท

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด จ านวน 2 จุด

เป็นเงิน 85.60 บาท






Page 11
แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ รวม 5 รายการ ดังนี้ 26,200.00 24,203.40 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ

1.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW รหัส เป็นเงิน 24,203.40 บาท เป็นเงิน 24,203.40 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 073/2560

TN261BK จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 3,680.80 บาท ลว. 11 ส.ค.60

2.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์ Brother HL3170CDW รหัส

TN265C จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 4,772.20 บาท

3.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์ Brother HL3170CDW รหัส

TN265M จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 4,772.20 บาท

4.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW รหัส

TN265Y จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 4,772.20 บาท

5.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW

รหัส DR261CL จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 6,206.00 บาท

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพบ์ัตรพลาสติกพร้อม 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ

อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย เป็นเงิน 99,938.00 บาท เป็นเงิน 99,938.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 074/2560

1. เคร่ืองพมิพบ์ัตรพลาสติกยี่ห้อ  DataCard รุ่น SD260 ลว. 15 ส.ค.60

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 52,430.00 บาท

2.โปรแกรม ID WORKS INTRO (แถมฟรี) จ านวน 1 ชุด

3.หมึกพมิพช์นิดสี YMCKT (แถมฟรี) จ านวน 1 ม้วน

4. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (อิเล็คทรอนิกส์) ขนาด 0.76 มม.

พมิพ ์3 สีด้านหน้า พร้อมแถบลายเซ็นต์ และพมิพ ์2 สีด้านหลัง

พร้อมแถบแม่เหล็ก จ านวน 2,000 ใบ เป็นเงิน 24,503.00 บาท

5.เคร่ืองสแกนเนอร์สี ยี่ห้อ Epson รุ่น Perfection v39

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 5,992.00 บาท

6.หมึกพมิพช์นิดสี YMCKT จ านวน 3 ม้วน 

เป็นเงิน 17,013.00 บาท






Page 12
แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

26 จ้างพมิพร์ายงานส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ 100,000.00 99,510.00 ตกลงราคา บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพบัลิเคชั่น จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

บริการ พ.ศ. 2559 จ านวน 600 เล่ม เป็นเงิน 99,510.00 บาท เป็นเงิน 99,510.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 490/2560

ลว. 15 ส.ค.60

27 จ้างเปิดใช้บริการ ดังนี้ 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1. กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง เป็นเงิน 3,210.00 บาท เป็นเงิน 3,210.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 491/2560

 - ค่าเปิด  Portlan  จ านวน 15 จุด ลว. 15 ส.ค.60

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด จ านวน 15 จุด

เป็นเงิน 642.00 บาท

28 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพส์ าเนา ยี่ห้อ  RICOH รุ่น DD4450 1,678.83 1,678.83 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-14649-0916-0001/57 เป็นเงิน 1,678.83 บาท เป็นเงิน 1,678.83 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 492/2560

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ต่อไปนี้ ลว. 15 ส.ค.60

 - แผ่นแยกกระดาษซ้อน รหัสสินค้า C2382845

จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 337.05 บาท

 - ลูกยางป้อนกระดาษ รหัสสินค้า C2382835

จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,341.78 บาท

29 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ  Fuji 17,120.00 17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

Xerox Ducucentre-IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 493/2560

12060100-14646-0906-0009/57 รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้ ลว. 16 ส.ค.60

 - ดรัมลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942) จ านวน 1 ลูก
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

30 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพส์ าเนา จ านวน 2 เคร่ือง 10,609.05 10,609.05 ตกลงราคา บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1.เคร่ืองพมิพส์ าเนา ยี่ห้อ  RISO รุ่น RZ370  หมายเลขครุภณัฑ์ เป็นเงิน 10,609.05 บาท เป็นเงิน 10,609.05 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 494/2560

1105-01-12060100-9606-0916-0001/54 รายการอะไหล่ที่ ลว. 16 ส.ค.60
เปล่ียน ดังนี้

 - ฐานรอง  เอฟ  รหัสสินค้า  019-11831-100

จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 32.10 บาท

 - แผ่นยางกันกระกาษซ้อน รหัสสินค้า 019-11833-006

จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 48.15 บาท

 - ชุดกันกระดาษป้อนซ้อน,อาร์แซค รหัสสินค้า 023-12434-000
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 144.45 บาท

 - ชุดปั้มหมึก รหัสสินค้า 023-17145-805

จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 3,868.05 บาท

 - แผ่นยางแอลโอ รหัสสินค้า 030-14243-002

จ านวน 1 ชิ้น 80.25 บาท

 - เฟอืง,เอ็ม 1x25x7 โอดับบลิวซี รหัสสินค้า 612-10024-106

จ านวน 1 ชิ้น 160.50 บาท

 - ค่าปรับแต่งเคร่ืองพมิพ ์รหัสสินค้า  SERVICE-02 

เป็นเงิน 535.00 บาท

2. เคร่ืองพมิพส์ าเนา ยี่ห้อ  RISO รุ่น RZ370 หมายเลขครุภณัฑ์

1105-01-12060100-0081-0916-001/48 รายการอะไหล่ที่ซ่อม
เปล่ียน ดังนี้

 - คลัทซ์ป้อนกระดาษ รหัสสินค้า  020-65009-504

จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,112.80 บาท

 - ชุดกันกระดาษป้อนซ้อน,อาร์แซค รหัสสินค้า 023-12434-000
เป็นเงิน 144.45 บาท
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 - ชุดปั้มหมึก รหัสสินค้า 023-17145-805 จ านวน 1 ชิ้น
 เป็นเงิน 3,868.05 บาท

 - แผ่นยางแอลโอ รหัสสินค้า 030-14243-002
จ านวน 1 ชิ้น 80.25 บาท

 - ค่าปรับแต่งเคร่ืองพมิพ ์รหัสสินค้า  SERVICE-02 

เป็นเงิน 535.00 บาท

31 จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏบิัติงาน ส านักภมูิสารสนเทศสถิติ (ชั้น 3) 490,000.00 477,530.30 ตกลงราคา บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ สัญญาเลขที่ 

ว315 เป็นเงิน 477,830.30 บาท เป็นเงิน 477,830.30 บาท ในวงเงินงบประมาณ และราคา 027/60

กลาง ที่จะด าเนินการจัดจ้าง ลว. 17 ส.ค.60

32 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 6,283.04 6,283.04 ตกลงราคา บรัษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด บรัษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนน้ ามันเกียร์-น้ ามันเฟอืงท้าย เป็นเงิน 6,283.04 บาท เป็นเงิน 6,283.04 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 495/2560

และเช็คช่วงล่าง รถยนต์ ทะเบียน ฮท-6724 ลว. 18 ส.ค.60

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-9494-0702-0005/53

33 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 3,820.97 3,820.97 ตกลงราคา บรัษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด บรัษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

ตรวจเช็คบ ารุงตามระยะทาง ของรถยนต์ ทะเบียน ฮท-6723 เป็นเงิน 3,820.97 บาท เป็นเงิน 3,820.97 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 496/2560

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702-0004/53 ลว. 18 ส.ค.60

34 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 4,426.06 4,426.06 ตกลงราคา บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนไส้กรองโซล่า รถยนต์ เป็นเงิน 4,426.06 บาท เป็นเงิน 4,426.06 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 497/2560

ทะเบียน ฮย-2321 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- ลว. 21 ส.ค.60

14613-0702-0001/57
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

35 จ้างผลิตและเผยแพร่ส่ือเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถิติสู่ 1,700,000.00 1,650,000.00 วิธีพเิศษ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคา สัญญาเลขที่ 

ประชาชน เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 028/60

อยู่ในวงเงินงบประมาณและ ลว. 21 ส.ค.60

ราคากลาง

36 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 31 รายการ 342,969.24 342,969.24 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ

 - กกค. เงินงบประมาณ 14,610.85 บาท /กพด. เงินงบประมาณ ว 315 เป็นเงิน 342,969.24 บาท เป็นเงิน 342,969.24 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 075/2560

107,984.40 บาท / กผย. เงินงบประมาณ 38,293.16 บาท / ลว. 22 ส.ค.60

สสค. เงินงบประมาณ 85,744.45 บาท จากงบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่าย

ในการส ารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561/

สสค.เงินงบประมาณ 26,022.40 บาท จากงบเงินนอกงบประมาณ

จากส านักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

สพก. เงินงบประมาณ 10,004.50 บาท / สบจ.เงินงบประมาณ

36,223.78 บาท / สธม. เงินงบประมาณ 18,264.90 บาท

37 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 40 รายการ 115,748.32 115,748.32 ตกลงราคา ร้านพฒันากิจ ร้านพฒันากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ

 - สพบ. เงินงบประมาณ 3,232.47 บาท / กพด. เงินงบประมาณ ว 315 เป็นเงิน 115,748.32 บาท เป็นเงิน 115,748.32 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 076/2560

25,898.28 บาท / กกค. เงินงบประมาณ 14,224.58 บาท / ลว. 22 ส.ค.60

กผย. เงินงบประมาณ 6,420.00 บาท / สสค. เงินงบประมาณ

11,149.40 บาท / สพก. เงินงบประมาณ 17,366.10 บาท /

สบจ. เงินงบประมาณ 37,457.49 บาท 
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

38 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสาร ส าหรับการ 98,000.00 34,199.00 ตกลงราคา บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

ปฏบิัติงานสนามของโครงการ สคพ.60 เป็นเงิน 34,199.00 บาท เป็นเงิน 34,199.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 498/2560

 (ส่งแบบพเิศษ) ให้ส านักงานสถิติจังหวัด ลว. 22 ส.ค.60

จ านวน 76 จังหวัด

39 จ้างเปิดใช้บริการ ดังนี้ 642.00 642.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังจ้าง

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ศสร. เป็นเงิน 642.00 บาท เป็นเงิน 642.00 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง 499/2560

 - ค่าเปิด  Portlan  จ านวน 2 จุด ลว. 22 ส.ค.60

เป็นเงิน 428.00 บาท

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด จ านวน 2 จุด

เป็นเงิน 85.60 บาท

2. กลุ่มพสัดุ ส านักบริหารกลาง

 - ค่าเปิด  Portlan  จ านวน 1 จุด 

เป็นเงิน 214.00 บาท

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด จ านวน 1 จุด

เป็นเงิน 42.80 บาท

40 จัดซ้ือกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม 150,000.00 150,000.00 วิธีตลาด บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จก.บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จก.เนื่องจากเสนอราคาถูกต้อง สัญญาเลขที่ 

ฉลากเขียว(14.11.15.07-000001) (รีมละ 500 แผ่น) อิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน 125,190.00 บาท เป็นเงิน 125,190.00 บาท ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน 029/60

 ยี่ห้อ BANGPAIN กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี (e-market) เอกสารซ้ือด้วยวิธีตลาด ลว. 22 ส.ค.60

จ านวน 1,500 รีม อิเล็กทอรนิกส์ (e-market)

และเสนอราคาต่ าสุดอยู่ใน

วงเงินงบประมาณและราคา

กลาง
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แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

41 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 2,225.60 2,225.60 ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ ใบส่ังซ้ือ

1.Waste Toner Tank รหัส CLT-W506 ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์ เป็นเงิน 2,225.60 บาท เป็นเงิน 2,225.60 บาท ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ 077/2560

Samsung รุ่น CLP-680ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- ลว. 22 ส.ค.60

12061000-14806-0943-0002/57 จ านวน 3 กล่อง 

เป็นเงิน 1,605.00 บาท (กพด.)

2.Epson รหัส T619000 ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson รุ่น B300

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10071-0944-0007/54

จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 620.60 บาท (ศทก.)

 - กพด. เงินงบประมาณ 1,605.00 บาท

 - ศทก. เงินงบประมาณ 620.00 บาท


