



Page 1
แบบ สขร. ๑

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซ้ือเคร่ือง 5,799,645.00 5,783,778.00 วิธีประกวดราคา 1.บ. เอส อาร์ เอส เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. สยาม บีพีเอ็กซ์ จก. เนื่องจากเสนอราคาและยื่นเอกสาร สัญญาเลขที่ 
คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) เพื่อทดแทน อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 4,995,900.00 บาท เป็นเงิน 4,313,400.00 บาท หลักฐานประกอบการพิจารณา 030/60
จ านวน 546 เคร่ือง (เงินจัดสรรเป็นส่ิงจูงใน ปี 2559) (e-bidding) 2.บ. สยาม บีพีเอ็กซ์ จก. ครบถ้วนถูกต้อง ตามเง่ือนไขที่ ลว. 5 ก.ย.60

เป็นเงิน 4,313,400.00 บาท ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ 

3.บ. อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จก. และเสนอราคาต่ าสุด อยู่ในวงเงิน

เป็นเงิน 4,950,000.00 บาท งบประมาณและราคากลางที่ก าหนด

2 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ fuji xerox รุ่น Docucentre 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. บ. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
IV 4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-14645- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 500/2560
0906-0008/57 รายการที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.ย. 60
 - ดรัมลูกกล้ิงสร้างภาพ จ านวน 1 ลูก จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 11,926.22 11,926.22 เฉพาะเจาะจง บ. อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จก. บ. อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พร้อมตรวจเช็คความร้อน (หม้อน้ า) รถยนต์อีซูซุ เป็นเงิน 11,926.22 บาท เป็นเงิน 11,926.22 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 501/2560
ทะเบียน อห-6222 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0013/47 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.ย. 60

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ าม้นเคร่ือง 21,937.14 21,937.14 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้ายพร้อมเช็คระยะครัชท์ รถยนต์ เป็นเงิน 21,937.14 บาท เป็นเงิน 21,937.14 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 502/2560
ฮพ 9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-12939- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.ย. 60
0702-0017/55 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 2,999.75 2,999.75 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์ เปล่ียนน้ ามันเฟืองท้าย ตรวจเช็ค เป็นเงิน 2,999.75 บาท เป็นเงิน 2,999.75 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 503/2560
ระบบเบรค (พอเบรคนัมนจะส่ัน) ของรถยนต์ ยี่ห้อ โดโยต้า ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.ย. 60
หมายเลขทะเบียน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

12060200-16315-0702-0006/58 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


