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1 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจอนามัย และสวสัดิการ พ .ศ. 2560 39,000.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 38,520.00 บาท เป็นเงิน 38,520.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 217/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 มี.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ 5,146.70 5,146.70 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
1.เคร่ือง Printer ยี่หอ้ HP รุ่น Laserjet P3005 เป็นเงิน 5,146.70 บาท เป็นเงิน 5,146.70 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 218/2561
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-6266-0942-0015/51 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 มี.ค.61
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังต่อไปนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - Change Fuser Assembly (เปล่ียนชุดท าความร้อน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 4,879.20 บาท
 - Change Pick-Up Roller Tray 2
(เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษถาด2) จ านวน 1 ชุด
เปน็เงิน  267.50 บาท

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 47 รายการ 499,973.55 499,973.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทกีา้ จ ากดั บริษทั โฟทกีา้ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ประจ าปงีบประมาณ 2561 เป็นเงิน 499,973.55 บาท เป็นเงิน 499,973.55 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 021/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 มี.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

4 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 9,052.20 9,052.20 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 9,052.20 บาท เป็นเงิน 9,052.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 219/2561
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 มี.ค.61
รุ่น  Veriton M4620G  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-85-12061000- จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
13674-0938-0164/56 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change HDD Seagate (Barraacuda) 1TB
เปล่ียนฮาร์ดดิส จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 2,996.00 บาท
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER
รุ่น  Veriton X270 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-
9238-0016/53 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Chang Video Card Geforce GT710 2GB DDR3
เปล่ียนการ์ดจอ จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 3,060.20 บาท
3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER
รุ่น Veriton M265  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-
9294-0938-0055/53 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change HDD Seagate (Barraacuda) 1TB
เปล่ียนฮาร์ดดิส จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 2,996.00 บาท

5 จา้งพมิพแ์ผ่นพบัตัวชี้วดัของประเทศไทยและอาเซียน 2560 18,000.00 10,807.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากดั บริษทั ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 1,000 ใบ เป็นเงิน 10,807.00 บาท เป็นเงิน 10,807.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 220/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 มี.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จา้งพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000.00 1,877.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากดั บริษทั ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
การท างานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.ธ.ค.2560) เป็นเงิน 18,778.50 บาท เป็นเงิน 18,778.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 221/2561
จ านวน 450 เล่ม ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 มี.ค.61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

7 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังต่อไปนี้ 9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer  ยี่หอ้ SAMSUNG เป็นเงิน 9,897.50 บาท เป็นเงิน 9,897.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 222/2561
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มี.ค.61
10153-0942-0076/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังต่อไปนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - Change Formatter  Board  (เปล่ียนฟอร์แมตเตอร์บอร์ด) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,210.00 บาท
 - Change Power Supply (ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้ SAMSUNGE
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-
10036-0942-0049/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังต่อไปนี้
 - Change Formatter  Board  (เปล่ียนฟอร์แมตเตอร์บอร์ด)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,210.00 บาท
 - Change Power Supply (ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
3. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer  ยี่หอ้ SAMSUNG
รุ่น CLP-620ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10148-
0943-0011/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังต่อไปนี้
 - Change Pick-up Roller (เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 481.50 บาท

8 จดัซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 8 เส้น ดังนี้ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วจิติรบริการ จ ากดั บริษทั วจิติรบริการ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1.ซ้ือยางรถยนต์ส าสหรับการใช้งานกบัรถยนต์ เป็นเงิน 24,000.00 บาท เป็นเงิน 24,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 022/2561
หมายเลขทะเบยีน ฮย-2321 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 มี.ค.61
12060200-14613-0702-0001/57 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - ยางยี่หอ้ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 4 เส้น เปน็เงิน 12,840.00 บาท
2. ซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใช้งานกบัรถยนต์หมายเลขทะเบยีน
ฮล-127 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-16315-0702-0006/58
 - ยางยี่หอ้ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611 
จ านวน 4 เส้น เปน็เงิน 12,840.00 บาท
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

9 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 98,691.45 98,691.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอกราช คอมพวิเตอร์ จ ากดั บริษทั เอกราช คอมพวิเตอร์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
และอปุกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ประกอบด้วย เป็นเงิน 98,691.45 บาท เป็นเงิน 98,691.45 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 023/2561
1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพา Macbook Pro ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 มี.ค.61
จ านวน 1 เคร่ือง จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
2.เคร่ืองแทบเล็ตคอมพวิเตอร์ (IPAD) จ านวน 1 เคร่ือง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ FUJI XEROX 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
รุ่น  DocuCentre-IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 223/2561
12060100-14628-0906-0005/57 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 มี.ค.61
รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ (รหสัสินค้า CT350942) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ลูก

11 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Konica 37,343.00 37,343.00 เฉพาะเจาะจง บ. โคนกิา้ มินอลต้า บสิสิเนส โซลูชันส์ บ. โคนกิา้ มินอลต้า บสิสิเนส โซลูชันส์ เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
Minolta รุ่น Bizhub 363 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100- (ประเทศไทย) จัด (ประเทศไทย) จัด ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 224/2561
9558-0906-0010/53 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ เปน็เงิน 37,343.00 บาท เปน็เงิน 37,343.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 มี.ค.61
 - ตัวประสมสร้างภาพ (ผงแม่เหล็ก) รหสัสินค้า A202500) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 5,778.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - แม่พมิพรั์บภาพ (รหสัสินค้า A2A103E) 
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 6,955.00 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษ (รหสัสินค้า A00J563600)
จ านวน 6 ชิ้น เปน็เงิน 2,247.00 บาท
 - ตัวเคลียร์ประจ ุ(รหสัสินค้า A1UDR70500)
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 1,829.70 บาท
 - ชุดความร้อน (รหสัสินค้า A1UDR71022)
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 13,503.40 บาท
 - ชุดใส่ผงแม่เหล็ก (รหสัสินค้า A1UDR73000)
จ านวน 1 ลูก เปน็เงิน 7,029.90 บาท
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ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

12 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
ยี่หอ้ ACER รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภณัฑ์ เป็นเงิน 2,996.00 บาท เป็นเงิน 2,996.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 225/2561
1105-04-12061000-9904-0938-0135/54 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 มี.ค.61
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - Chage HDD 1TB western Blue ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เปล่ียนฮาร์ดดิส จ านวน 1 ชิ้น 

13 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
ยี่หอ้ HP รุ่น Probook หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000- เป็นเงิน 3,317.00 บาท เป็นเงิน 3,317.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 226/2561
12827-0954-0002/55 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 มี.ค.61
 - Repair Mainboard (ซ่อมเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

14 จา้งเพิ่มจดุ GIN Phone ดังนี้ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
กลุ่มการเงินและบญัชี ส านกังานเลขานกุารกรม เป็นเงิน 2,354.00 บาท เป็นเงิน 2,354.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 227/2561
1. ติดต้ังเลขหมาย GIN  Phone ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มี.ค.61
1.1 ติดต้ังเลขหมาย GIN Phone กบัเลขหมาย 02-141-7320 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 1 เลขหมาย เปน็เงิน 1,605.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1.2 ค่าบริการ รายเดือนเลขหมาย GIN Phone
เปน็เงิน 107.00 บาท
กลุ่มพฒันาระบบงานประมวลฯ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร
2. ยา้ยโทรศัพทพ์ร้อม  Port Lan
2.1. ค่ายา้ยโทรศัพท ์02-141-7351 
จ านวน 1 เลขหมาย เปน็เงิน 535.00 บาท
2.1. ค่ายา้ย Port Lan  จ านวน 1 จดุ เปน็เงิน 214.00 บาท
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จา้งเปดิ Port Lan และยา้ยโทรศัพท ์ดังนี้ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
1. เปดิ Port Lan เป็นเงิน 2,461.00 บาท เป็นเงิน 2,461.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 228/2561
1.1. ค่าเปดิ Port Lan จ านวน 5 จดุ เปน็เงิน 214.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มี.ค.61
1.2. ค่าบริการ รายเดือนๆ ละ 42.80 บาท/จดุ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
2.ยา้ยโทรศัพทส์ าหรับโทรสาร 02-143-8141 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 เลขหมาย เปน็เงิน 535.00 บาท
กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม
3. เปดิ Port Lan
3.1 ค่าเปดิ Port Lan  จ านวน 4 จดุ เปน็เงิน 856.00 บาท
3.2 ค่าบริการ รายเดือนๆ ละ 42.80 บาท/จดุ

16 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ 16,777.60 16,777.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น เซอร์วสิ จ ากดั บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้ HP เป็นเงิน 16,777.60 บาท เป็นเงิน 16,777.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 229/2561
รุ่น Laserjet P3005  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มี.ค.61
6285-0942-0034/51 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - Change Main Gear (เปล่ียนชุดเฟอืงหลัก) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,638.00 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้
SAMSUNG รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-
12061000-10050-0942-0063/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อม มีดังนี้
 - Change Main Gear (เปล่ียนชุดเฟอืงหลัก) 
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 5,114.60 บาท
3. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-
13527-0942-0020/54 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน มีดังนี้
 - Change Main Gear (เปล่ียนชุดเฟอืงหลัก) 
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,905.50 บาท
 - Change Pick-Up Roller (เปล่ียนชุดติดต้ังลูกยางโหลด
กระดาษ) จ านวน 3 ชุด เปน็เงิน 1,123.50 บาท
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

17 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลั พบัลิเคชั่น จก . บ.เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลั พบัลิเคชั่น จก . เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
ของประชากร พ.ศ. 2560 จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 51,000.00 บาท เป็นเงิน 51,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 230/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 มี.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

18 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนนิงานประจ าเดือน มีนาคม 2561 246,782.00 เฉพาะเจาะจง
ต้ังแต่วนัที่ 1-30 เมษายน 2561 จ านวน 23 คน รายละเอยีดดังนี้
1.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ 246,782.00 รายชื่อตามบนัทกึกองบริหารจดัเกบ็ รายชื่อตามบนัทกึกองบริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
ท างานของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/47 ลว. 05 มี.ค.61 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/47 ลว. 05 มี.ค.61 มีประสบการณ์ความช านาญ 231/2561
ในเดือน เมษายน 2561 จ านวน  23 คน จ านวน 23 คน เปน็เงิน 246,782.00 บาท จ านวน 23 คน เปน็เงิน 246,782.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 253/2561

งบประมาณและราคากลาง ลว. 23 มี.ค.61

19 จา้งพมิพป์ระกาศนยีบตัรโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากดั บริษทั ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 26,000.00 บาท เป็นเงิน 26,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 254/2561
  - แบบที่ 1 ส าหรับเจา้หนา้ที่ผู้ผฎบิติังานเกบ็รวบรวมข้อมูล ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 มี.ค.61
จ านวน 1,500 ใบ เปน็เงิน 1,950.00 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - แบบที่ 2 ส าหรับสถานประกอบการ จ านวน 18,500 ใบ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เปน็เงิน 24,050.00 บาท

20 จา้งจดัส่งแบบสอบถามและเอกสารการส ารวจการมีการใช้ 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บสิซิเนส ไอเดีย จ ากดั บริษทั บสิซิเนส ไอเดีย จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ เป็นเงิน 15,200.00 บาท เป็นเงิน 15,200.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 255/2561
พ.ศ. 2561 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มี.ค.61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง






Page 8 แบบ สขร. ๑
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 จา้งจดัส่งแบบสอบถามและเอกสารโครงการส ารวจด้านสถาน 30,000.00 19,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บสิซิเนส ไอเดีย จ ากดั บริษทั บสิซิเนส ไอเดีย จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
ประกอบการประจ าปงีบประมาณ 2561 เป็นเงิน 19,324.00 บาท เป็นเงิน 19,324.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 256/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มี.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


