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1 จ้างพิมพ์ซองขยายข้างสีน้้าตาลบรรจุแบบสอบถาม 44,000.00 24,717.00 เฉพาะจาะจง บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จา้กัด บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
โครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นเงิน 24,717.00 บาท เป็นเงิน 24,717.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 056/2561

พ.ศ. 2561 จา้นวน 5,500 ซอง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 พ.ย.60
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

2  - กลุ่มบริการและสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี 963.00 963.00 เฉพาะจาะจง บริษัท ทีโอที จา้กัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จา้กัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเงิน 963.00 บาท เป็นเงิน 963.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 057/2561

1. ค่าบริการย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 พ.ย.60

1.1.โทรศัพท์ระบบ  IP Phone เลขหมาย 02-142 1323 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 535.00 บาท ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

1.2.ค่าบริการย้าย เป็นเงิน 214.00 บาท

         ย้ายจากห้องประชุม 402 ไปยังห้อง 403 (ข้างห้องผสช.)

2.เปล่ียนรูปแบบการใช้งานเลขหมาย 02-142-1323

จากเดิม 90 บาท/เดือน (ภายใน+กทม.+ทางไกลภายในประเทศ)

เป็นภายในกทม.อย่างเดียว ค่าบริการรายเดือน ๆ ละ 

42.80 บาท ต่อจุด 

 - กลุ่มช่วยอา้นวยการ ส้านักงานเลขานุการกรม

3.เปิด Port Lan ณ ห้องที่ปรึกษา ชั้น 4

3.1 ค่าบริการเปิด Port Lan  214.00 บาท

3.2 ค่าบริการรายเดือน ๆ ละ 42.80 บาท/จุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

3 จ้างพิมพ์รายงาน จา้นวน 2 รายการ ดังนี้ 90,000.00 70,575.00 เฉพาะจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา้กัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจา้กัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

1.สรุปผลที่ส้าคัญ ส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 70,575.00 บาท เป็นเงิน 70,575.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 058/2561

และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จา้นวน 1,500 เล่ม ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย.60

2.สรุปผลที่ส้าคัญ การมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ใน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ครัวเรือน พ.ศ. 2560  จา้นวน 300 เล่ม ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

4 จ้างซ่อมเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi 20,330.00 20,330.00 เฉพาะจาะจง บริษัท อินเทนลิงค์ จา้กัด บริษัท อินเทนลิงค์ จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

รุ่น  XL 1550U หมายเลยครุภัณฑ์ 1105-01-12060400- เป็นเงิน 20,330.00 บาท เป็นเงิน 20,330.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 060/2561

8668-0512-0006/51 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 พ.ย.60

 - หลอดภาพโปรเจคเตอร์  Mitsubishi รุ่น XL 1550U จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

5 จัดซ้ือสาย VGA จา้นวน 4 เส้น  ดังนี้ 1,337.50 1,337.50 เฉพาะจาะจง บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จา้กัด บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

 - สาย VGA ยาว 10 ม. จา้นวน 3 เส้นๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,337.50 บาท เป็นเงิน 1,337.50 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2561

เป็นเงิน 802.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 พ.ย.60

 - สาย VGA ยาว 20 ม. จา้นวน 1 เส้น เป็นเงิน 535.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

6 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 8,104.72 8,104.72 เฉพาะจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา้หน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา้หน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนกรองน้้ามันดีเซล เปล่ียนไส้กรองอากาศ  ตรวจเช็ค เป็นเงิน 8,104.72 บาท เป็นเงิน 8,104.72 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 061/2561

น้้ามันเฟืองท้าย น้้ามันเกียร์ และตรวจเช็คอาการวิง่มีเสียงดัง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 พ.ย.60

และหอน อาการเบรครถแล้วส่ัน ของรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

13458-0702-0007/56
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

7 จ้างพิมพ์รายงานการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 87,000.00 84,637.00 เฉพาะจาะจง บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จา้นวน 350 เล่ม เป็นเงิน 84,637.00 บาท เป็นเงิน 84,637.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 062/2561

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 พ.ย.60
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

8 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre- 17,120.00 17,120.00 เฉพาะจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จา้กัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

IIV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-14626-0906- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 063/2561

0003/57 รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 พ.ย.60

 - ดรัมลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942) จา้นวน 1 ลูก จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

9 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 17,275.15 17,275.15 เฉพาะจาะจง บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จา้กัด บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนกรองโซล่า เปล่ียนน้้ามันเกียร์ เป็นเงิน 17,275.15 บาท เป็นเงิน 17,275.15 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 064/2561

น้้ามันเฟืองท้าย เปล่ียนอินเตอร์คูลเลอร์ ของรถยนต์ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 พ.ย.60

ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

120602005733-0702-0002/50 ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง






Page 4
แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

10 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่ห้อ Samsung รุ่น CLP-775ND 14,177.50 14,177.50 เฉพาะจาะจง บ.เอ็กเปอร์ทโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ทโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-13564-0943-001/56 เป็นเงิน 14,177.50 บาท เป็นเงิน 14,177.50 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 065/2561

รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.17 พ.ย.60

 - Change Fuser (เปล่ียนชุดท้าความร้อน) จา้นวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 6,741.00 บาท ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

 - Change  Transfer Belt (เปล่ียนชุดผสมสี) จา้นวน 1 ชุด

เป็นเงิน 6,955.00 บาท

 - Change Pick-up Roller (เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ)

จา้นวน 1 ชุด เป็นเงิน 267.50 บาท

 - Change Separation Pad Roller (เปล่ียนลูกยางตัวจับ

กระดาษ) จา้นวน 1 ชุด เป็นเงิน 214.00 บาท

11 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 13,954.94 13,954.94 เฉพาะจาะจง บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จา้กัด บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ตรวจเช็คระบบหม้อมน้้า ตรวจเช็คความร้อน และภายใน เป็นเงิน 13,954.94 บาท เป็นเงิน 13,954.94 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 066/2561

ห้องเคร่ือง ของรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน อห-6111 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.17 พ.ย.60

หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0014/47 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง ไส้กรองน้้ามันเคร่ืองตรวจเช็ค 13,629.66 13,629.66 เฉพาะจาะจง บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จา้กัด บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

สภาพเคร่ืองยนต์ ตรวจเช็คระบบคลัช ตรวจเช็คและเติมน้้ามัน เป็นเงิน 13,629.66 บาท เป็นเงิน 13,629.66 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 067/2561

เกียร์ น้้ามันเฟืองท้าย ของรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 พ.ย.60

ษณ-6010 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0007/47 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

13 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส้าคัญการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจ 40,660.00 40,660.00 เฉพาะจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

และสังคมของครัวเรือนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงิน 40,660.00 บาท เป็นเงิน 40,660.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 068/2561

จา้นวน 1,000 เล่ม ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 พ.ย.60
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

14 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส้าหรับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า 3,605.90 3,605.90 เฉพาะจาะจง หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

ทะเบียน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 3,605.90 บาท เป็นเงิน 3,605.90 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2561

16315-0702-0006/58  จา้นวน 1  ลูก ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 พ.ย.60

 - แบตเตอร่ี ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 85Ah ยี่ห้อ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

GS/GT195 ขนาด : ยาว305X กว้าง173X สูง225 มม. ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

หมายเหตุ : แบตเตอร่ี GS จากเดิมรุ่น 105/D31R ได้เปล่ียน

ชื่อรุ่นเป็น  GT195R ซ่ึงไม่มีผลต่อการใช้งาน

15 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 4,016.78 4,016.78 เฉพาะจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา้หน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา้หน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คน้้ามันเฟืองท้าย น้้าม้นเกียร์ เป็นเงิน 4,016.78 บาท เป็นเงิน 4,016.78 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 069/2561

ของรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 พ.ย.60

กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

17733-0702-0002/59 ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง

16 จ้างบ้ารุงรักษาระบบบริหารลูกค้า (CRM)  และประชาสัมพันธ์ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะจาะจง บริษัท เน็กเซนเทล จา้กัด บริษัท เน็กเซนเทล จา้กัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขที่ 

ประจา้งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 10 เดือน เป็นเงิน 250,000.00 บาท เป็นเงิน 250,000.00 บาท ที่มีการผลิต จา้หน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/61

ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย. 60
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่กา้หนดในกฎกระทรวง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

17 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด้าเนินงานประจา้เดือน ธันวาคม 2560 169,728.00 เฉพาะจาะจง

ต้ังแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2560 จา้นวน 24 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจภาวะการ 42,432.00 รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ท้างานของประชากร พ.ศ. 2560  และ โครงการส้ารวจความ ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1 ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความชา้นาญ 070/2561

พิการ พ.ศ. 2560 ในเดือน ธันวาคาม 2560 จา้นวน  6 คน ที่ 03.3/12024 ลว. 21 พ.ย.60 ที่ 03.3/12024 ลว. 21 พ.ย.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 075/2561

จา้นวน 6 คน เป็นเงิน 42,432.00 บาท จา้นวน 6 คน เป็นเงิน 42,432.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 30 พ.ย. 60

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจภาวะการ 49,504.00 รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ท้างานของประชากร พ.ศ. 2560  และ โครงการส้ารวจความ ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 2 ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความชา้นาญ 076/2561

พิการ พ.ศ. 2560 ในเดือน ธันวาคาม 2560 จา้นวน  7 คน ที่ 03.4/12027 ลว. 17 พ.ย.60 ที่ 03.4/12027 ลว. 17 พ.ย.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 082/2561

จา้นวน 7 คน เป็นเงิน 49,504.00 บาท จา้นวน 7 คน เป็นเงิน 49,504.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 30 พ.ย. 60

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจภาวะการ 49,504.00 รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ท้างานของประชากร พ.ศ. 2560  และ โครงการส้ารวจความ ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 3 ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความชา้นาญ 083/2561

พิการ พ.ศ. 2560 ในเดือน ธันวาคาม 2560 จา้นวน  7 คน ที่ 03.5/12024 ลว. 21 พ.ย.60 ที่ 03.5/12024 ลว. 21 พ.ย.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 089/2561

จา้นวน 7 คน เป็นเงิน 49,504.00 บาท จา้นวน 7 คน เป็นเงิน 49,504.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 30 พ.ย. 60

4.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส้ารวจภาวะการ 28,288.00 รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ท้างานของประชากร พ.ศ. 2560  และ โครงการส้ารวจความ ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4 ข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4 มีประสบการณ์ความชา้นาญ 090/2561

พิการ พ.ศ. 2560 ในเดือน ธันวาคาม 2560 จา้นวน  4 คน ที่ 03.6/12009 ลว. 21 พ.ย.60 ที่ 03.6/12009 ลว. 21 พ.ย.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 093/2561

จา้นวน 4 คน เป็นเงิน 28,288.00 บาท จา้นวน 4 คน เป็นเงิน 28,288.00 บาท งบประมาณและราคากลาง ลว. 30 พ.ย. 60


