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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

1 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 6,099 บาท ตกลงราคา บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 6,099 บาท บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.เคร่ือง Printer Samsung รุ่น ML-4551ND 6,099 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9999-0942-
0012/54 (กลุ่มเตรียมขอ้มลู) รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้
 - ซ่อม BOARD SUPPLY  จ านวน  1 ชดุ
(แผงควบคุมการจา่ยไฟของเคร่ืองพิมพ)์
รับประกนังานซ๋อม 6 เดือน
2.เคร่ือง Printer Samsung รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10029-0942-
0042/54 (กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มลู)
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - เปล่ียนชดุความร้อน จ านวน 1 ชดุ
รับประกนังานซ๋อม 6 เดือน

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet 17,655 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากดั 17,655 บาท บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
Pro 8600 plus หมายเลขครุภัณฑ์ สสก.-0944-006-03/57 เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
(ส านักเศรษฐกจิและสังคม กลุ่มสถติิแรงงาน) 17,655 บาท
จ านวน 4 รายการ ดังนี้
1.หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet pro 8600 plus
รหัส CN045AA Black จ านวน 5 กล่อง
2.หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet pro 8600 plus
รหัส CN046AA Cyan จ านวน 5 กล่อง
3.หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet pro 8600 plue
รหัส CN047AA Magenta จ านวน 5 กล่อง
4.หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet pro 8600 plue
รหัส CN048AA Yellow จ านวน 5 กล่อง

3 จา้งตรวจเชค็อาการความร้อน (เติมน้ าบ่อย ๆ เชค็คันเร่ง 84,372.71 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 84,372.71 บาทบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ไมข่ึ้น) ของรถยนต์ ทะเบียน ศจ-6005 หมายเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1105-00-12060200-0177-0702-0002/48 84,372.71 บาท

4 จา้งจดัท าแผ่นป้ายชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถติิ 10,593 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต 10,593 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
แห่งชาติ จ านวน 3 ราย รายละเอยีดดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ป้ายทองเหลืองติดบนแผ่นไม ้จ านวน 3 ป้าย 10,593 บาท
1.นายอดุม ภิญโญ                 จ านวน  1ป้าย
2.นางนวลนภา  ธนศักด์ิ          จ านวน 1 ป้าย
3.นายประเสริฐ  ศรีพนารัตนกลุ จ านวน 1 ป้าย
แผ่นป้ายทองเหลือง ขนาดทองเหลือง 10X40 ซม.
ตัวอกัษรสูง 3 ซม. หนา 0.3 ซม. การจดักึ่งกลางขึ้นกบั
จ านวนตัวอกัษร กดัลึกลงสีน้ าเงิน พื้นผิวกดัหยาบ 
ผิวทองเหลืองด้านหน้าชบุด้วยทองทั้งหมด ตัวอกัษร
แบบ Cordia UPC โดยติดแผ่นป้ายทองเหลืองลงบน  
แผ่นใมข้องส านักงานสถติิแห่งชาติที่มอียู่เดิม

5 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห้อ 10,379 บาท ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั 10,379 บาทบริษัท แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
Canon IR3245 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
12060100-9290-0906-0004/53 10,379 บาท
อะไหล่ท่ีเปล่ียนดังต่อไปนี้
1.แมพ่ิมพ์ จ านวน 1 ชิ้น

6 ซ้ือยางรถยนต์ 205-70-15 ย่ีห้อ มชิลิน อจริิส 14,000 บาท ตกลงราคา ร้าน วิจติร บริการ 14,000 บาท ร้าน วิจติร บริการ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
วันท่ีผลิต 5014 (สัปดาห์ท่ี 50 ปี 2014) จ านวน 4 เส้น เป็นเงิน 14,000 บาท วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง โตโยต้า ทะเบียน ศจ-5700 14,000 บาท



3

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-0216-0702-
003/48

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung 7,900 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากดั 7,639.80 บาท บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000- เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจดัจา้ง
10054-0942-0067/54  รายละเอยีดดังนี้ 7,639.80 บาท
 - หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND
รหัส ML-D4550B จ านวน 1 กล่อง

8 จา้งพิมพ์ Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ ส ารวจการมกีารใช้ 40,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล็อก 32,517.30 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล็อก เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจดัจา้ง
พ.ศ.2557 จ านวน 1,500 เล่ม 32,517.30 บาท

9 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือนเมษายน 2558 493,680 บาท วิธีพิเศษ
ต้ังแต่วันท่ี 1- 30 เมษายน 2558 จ านวน 33 คน 
รายละเอยีดดังนี้ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 134,640 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (134,640 บาท) ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 มปีระสบการณ์ความช านาญ
เมษายน 2558 จ านวน  9  คน สถติิ ที่ 02.6/46 ลว. 6 ม.ีค.58 สถติิ ที่ 02.6/46 ลว. 6 ม.ีค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
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รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง
134,640 บาท

2.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (179,520 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 179,520 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
เมษายน 2558 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.7/76 ลว. 9 ม.ีค.58 สถติิ ที่ 02.7/76 ลว. 9 ม.ีค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

179,520 บาท

3.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (179,520 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 179,520 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
เมษายน 2558 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.3/056 ลว. 9 ม.ีค.58 สถติิ ที่ 02.3/056 ลว. 9 ม.ีค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

179,520 บาท

10 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง 4,114.15 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 4,114.15 บาทบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เปล่ียนไส้กรองดีเซล และตรวจเชค็ชว่งล่าง รถยนต์ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 4,114.15 บาท
1105-00-12060200-13458-0702-0007/56

11 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer Samsung 10,432.50 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากดั 10,432.50 บาท บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000- เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
13512-0942-0005/56 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน 10,432.50 บาท
ดังต่อไปนี้
 - ชดุบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung 
ML-4510ND (MLT-R307L) จ านวน 1 กล่อง
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รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

12 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 6,206 บาท ตกลงราคา บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั 6,206 บาท บริษัท สไมล์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เคร่ือง Notebook และเคร่ือง Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ HP 6,206 บาท
Compaq รุ่น DC7800 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-
12061000-8770-0938-0452/52 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน
ดังต่อไปนี้
 - การ์ดแลนด์ (SMC 1255TX)  จ านวน 1 ชดุ
 รับประกนังานซ่อม 6 เดือน
(กลุ่มคลังขอ้มลูภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์)
2.เปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Notebook ย่ีห้อ HP Compaq 
รุ่น 6510b หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-6231-
0954-0002/51 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - เปล่ียนชาล็อคจอ    จ านวน 1 ชดุ (รับประกนังานซ่อม 6 เดือน)
(กลุ่มเครือขา่ยสารสนเทศภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์)
3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMUNG 
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-
10023-0942-0036/54 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - ซ่อม BOARD SUPPLY    จ านวน 1 ชดุ
แผงควบคุมการจา่ยไฟของเคร่ือง  (รับประกนังานซ่อม 6 เดือน)
(กลุ่มประสานสถติิด้านเศรษฐกจิ ส านักบริหารจดัการระบบสถติิ)

13 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง 2,189.22 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากดั 2,189.22 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ตรวจเชค็-เติมน้ ามนัเกยีร์ น้ ามนัเฟืองท้าย และตรวจเชค็ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ชว่งล่าง ของรถยนต์ ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์ 2,189.22 บาท
1105-00-12060200-3553-0702-0006-49

14 จา้งพิมพ์แบบสอบถามและแผ่นพับ 60,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากดั 30,131.20 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จ านวน 2 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.แบบสอบถามการส ารวจขอ้มลูศักยภาพพื้นฐานระบบ 30,131.20 บาท
โลจสิติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2558 จ านวน 11,000 ชดุ
2.แผ่นพับการส ารวจขอ้มลูศักยภาพพื้นฐานระบบ
โลจสิติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2558 จ านวน 11,000 แผ่น

15 จา้งจดัส่งเอกสาร โครงการพัฒนาขอ้มลูสถติิและ 80,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั 35,300 บาท บริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
สารสนเทศระดับพื้นท่ี 76 จงัหวัด/18 กลุ่มจงัหวัด เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ให้สถติิจงัหวัด 71 จงัหวัด 230 กล่อง น้ าหนักรวม 35,300 บาท
3,290 กโิลกรัม

16 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 34,240 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 34,240 บาท บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ย่ีห้อ Fuji Xerox จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 34,240 บาท
1105-06-12060100-14646-0906-0009/57
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ  จ านวน  1  ชดุ
2.เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์
1105-06-12060100-14647-0906-0010/57
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ  จ านวน  1  ชดุ

17 จา้งด าเนินการเกี่ยวกบัระบบส่ือสาร 14,231 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 14,231 บาท บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จา้งติดต้ังโทรศัพท์/ระบบ Lan/ย้ายและเปล่ียนโทรศัพท์ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
จ านวน 6 รายการ รายละเอยีดดังนี้ 14,231 บาท
1.ส านักบริหารจัดการระบบสถิติ ช้ัน 2
1.1 ค่าติดต้ังโทรศัพท์ IP Phone  จ านวน 5 เลขหมาย
1.2 ค่าบริการรายเดือนภายใน 40.00 บาท/เลขหมาย
(5 เลขหมาย)
1.3 ค่าติดต้ังระบบ Lan จ านวน  17  จดุ
1.4 ค่าบริการรายเดือนระบบ 40.00 บาท/จดุ (17 จดุ)
      - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   Lan 8 จดุ
Lan 8 จดุ โทร 2 เลชหมาย
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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

      - กลุ่มประเมนิคุณภาพสถติิทางการ 
Lan 3 จดุ โทร 1 เลขหมาย
      - กลุ่มมาตรฐานสถติิ
Lan 2 จดุ โทร 1 เลขหมาย
      - กลุ่มประสานสถติิด้านเศรษฐกจิ
Lan 2 จดุ โทร 1 เลขหมาย
      - กลุ่มประสานสถติิด้านสังคม  Lan 2 จดุ
2. สนว. กลุ่มสง่เสริมวชิาการ ช้ัน 3
2.1 ค่าติดต้ังระบบ LAN  จ านวน 1 จดุ
2.2 ค่าบริการรายเดือนระบบ Lan 40.00 บาท/จดุ (1 จดุ)
3. สพก. กลุ่มงานวเิคราะห์และพยากรณ์ ช้ัน 2
3.1 ค่าติดต้ังโทรศัพท์ IP Phone (ไมเ่ปิด Port Lan)
3.2 ค่าบริการรายเดือนภายใน 40.00 บาท/เลขหมาย
(1 เลขหมาย)
4.ส านักสถิติพยากรณ์ กลุ่มประชาสมัพันธ์ ช้ัน 2
4.1 ค่าติดต้ังระบบ Lan จ านวน 1 จดุ
4.2 ค่าบริการรายเดือนระบบ Lan 40.00 บาท/จดุ
5. ยา้ย Port Lan  สพก. กลุ่มประชาสมัพันธ์ ช้ัน 2
จ านวน 1 จุด
6. เปลี่ยนระบบเลขหมาย 0 2143 1286 เป็นสายภายใน
พร้อม CONFIX เครือ่งโทรศัพท์เป็นเลขหมายใหม่ จ านวน 
1 เลขหมาย

18 จดัซ้ือพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อใชใ้นงานถวายพระพร 3,370 บาท ตกลงราคา นายบพิธ ดิษฐ์อ าไพ 3,370 บาท นายบพิธ ดิษฐ์อ าไพ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
"60 พรรษา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี" เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
รายละเอยีดดังนี้  3,370 บาท
 - พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาดโฟมเบอร์ 7 (ความสูงโฟม
ขนาด 9 นิ้ว) แบบคล้องมาลัย จ านวน 2 พุ่ม

19 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 17,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ยูนิเวอร์เซล เซรามคิ จ ากดั 16,637.43 บาท บริษัท ยูนิเวอร์เซล เซรามคิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
รายละเอยีดดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.FLAT PLATE 26.0 CM. (จานขา้ว 26 ซม.) สีขาว 16,637.43 บาท
จ านวน 24 ชิ้น
2.FLAT PLATE 24.0 CM. (จานต้ืน 24 ซม.) สีขาว
จ านวน 24 ชิ้น



8

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3.FLAT PLATE 21.0 CM. (จานแบ่ง 21 ซม.) สีขาว
จ านวน 24 ชิ้น
4.RICE BOWL 13.0 CM. (ถว้ยแบ่ง 13 ซม.) สีขาว
จ านวน 24 ชิ้น
5.BOWL 15.0 CM. (ชามแกง 15 ซม.) สีขาว จ านวน 24 ชิ้น
6.DEEP PLATE 21.0 CM. (จานลึก 21 ซม.) สีขาว
จ านวน 24 ชิ้น
7.OVAL PLATE COUPE 28.0 CM.(จานเปล 28 ซม.)
สีขาว จ านวน 12 ชิ้น
8.SAUCE DISH 9.0 CM. (ถว้ยน้ าจิ้ม 9 ซม.)
สีขาว จ านวน 12 ชิ้น
9.NOODLE BOWL 18.5 CM. (ชามแกง 18.5 ซม.)
สีขาว จ านวน 12 ชิ้น
10.DINNER SPOON (ชอ้นคาว) NO.36 นาคราช
จ านวน 24 ชิ้น
11.DINNER FORK (ส้อมคาว) NO.36 นาคราช
จ านวน 24 ชิ้น
12.โถขา้ว 22 ซม. ตรานกนางนวล จ านวน 3 ชดุ
13.ทัพพีตักขา้ว ตรานกนางนวล จ านวน 3 ชิ้น
14.ชอ้นจนีใหญ่-นกนางนวล (ฟรี 1 คัน) ตรานกนางนวล
จ านวน 3 โหล

20 จา้งพิมพ์รายงาน Pocket Book 'เร่ืองเล่า จากตัวเลข 2" 55,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากดั 53,500 บาท บริษทัเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

53,500 บาท

21 จา้งพิมพ์รายงานแผนพัฒนาสถติิรายสาขา 250,000 บาท สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พร้ินต์ 248,775 บาท ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล เจี้ยฮ้ัว เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาถกูต้อง
จ านวน 4 สาขา รวม 1,200 เล่ม (ราคากลาง 215,700 บาท) 2.บริษัท สหมติรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสชิ่ง จ ากดั 141,900 บาท เป็นเงิน ตรงตามรายละเอยีดและเง่ือนไขที่
1.แผนพัฒนาสถติิสาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 3.บริษัท กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิค พร้ินต้ิง จ ากดั 208,650 บาท 136,104บาท ก าหนดในเอกสารสอบราคา และ
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2557-2558 จ านวน 300 เล่ม 4.บริษัท ศรีเมอืงการพิมพ์ จ ากดั 153,540 บาท เสนอราคารวมทุกรายการต่ าสุด 
2.แผนพัฒนาสถติิสาขาสุขภาพ ฉบับที่ 1 5.บริษัท โรงพิมพ์ดีชยั จ ากดั 174,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณและราคา
พ.ศ.2557-2558 จ านวน 300 เล่ม 6.บริษัท เอบิซ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 163,710 บาท กลาง
3.แผนพัฒนาสถติิสาขายุติธรรม ฉบับ 1 7.บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด 169,060 บาท
พ.ศ.2557-2558 จ านวน 300 เล่ม 8.บริษัท วงศ์สว่างพับลิสชิ่ง จ ากดั 238,182 บาท
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( ราคากลาง )บาท
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4.แผนพัฒนาสถติิสาขาการค้าและราคา 9.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ 191,616 บาท
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2557-2558 จ านวน 300 เล่ม 10.บริษัท ดอกเบี้ย จ ากดั 211,900 บาท

11.ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล เจี้ยฮ้ัว 136,104 บาท
12.ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 204,798 บาท

22 จา้งท่ีปรึกษาโครงการศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อ 20,466,700 บาท ตกลง 1.สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี 20,466,700 บาทสถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี เนื่องจากมคุีณสมบัติ มขีอ้เสนอเป็น
ความอดุมสมบูรณ์ในพื้นท่ีทุ่งราบเจา้พระยา (ราคากลาง 20,466,700 บาท) ส านักงานก.พ.ร. ส านักงานก.พ.ร. ไปตามขอบเขตโครงการ (Terms

เป็นเงิน (Terms of Reference) และเสนอ
20,466,700 บาท ราคาเหมาะสมอยู่ภายในวงเงินงบ

ประมาณที่ก าหนด

23 จา้งท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาขอ้มลูสถติิและ 3,880,000 บาท ตกลง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 3,880,000 บาท มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ เนื่องจากมคุีณสมบัติเหมาะสม
สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา (ราคากลาง 3,880,000 บาท) เป็นเงิน ขอ้เสนอเป็นไปตามขอบเขตของงาน
ปีงบประมาณ 2558 3,880,000 บาท และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบ

ประมาณและราคากลาง

24 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องประชมุ โครงการ 6,200,000 บาท วิธีพิเศษ บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 6,180,000 บาทบริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน)เนื่องจากมคุีณสมบัติครบถว้นถกูต้อง
พัฒนาระบบบริหารจดัการและควบคุมการ (ราคากลาง 6,199,259 บาท) เป็นเงิน และผ่านเกณฑ์การ พิจารณาของ
ประชมุ (ระยะท่ี 3) รวม 6 รายการดังนี้ 6,180,000 บาท TOR และเสนอราคาที่เหมาะสม
1.อปุกรณ์ MCU (Multipoint Control Unit) อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ย่ีห้อ Cisco รุ่น Cisco TelePresence MCU อนุมติัและราคากลางที่ก าหนด
5320  จ านวน 1 ชดุ
2.อปุกรณ์ห้องประชมุสาขา ย
ย่ีห้อ Cisco รุ่น Cisco TelePresence
SX20 Quick Set   จ านวน 9 ชดุ
3.จอภาพชนิด LED ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น
UA40H5141  จ านวน 9 ชดุ
4.ชั้นวางแบบมล้ีอเล่ือน
ย่ีห้อ PCA รุ่น PCA1-Mobile-MCA-S-BOX
จ านวน 9 ชดุ
5.ลิขสิทธ์ิการใชง้านของระบบควบคุมการโทร
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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ส าหรับเคร่ือง Room System ย่ีห้อ Cisco 
รุ่น Cisco Business Edition 6000 Version 
9.1 จ านวน 9 ชดุ
6.ลิขสิทธ์ิการใชง้านของระบบบริหารจดัการ
การประชมุ ย่ีห้อ Cisco 
รุ่น Cisco TelePresence Management 
Suite จ านวน 9 ชดุ

25 จา้งโครงการจา้งเหมาจดัท าแผนท่ี 13,000,000 บาท วิธีพิเศษ บริษัท เดอะแมปเปอร์ จ ากดั 12,925,000 บาท บริษัท เดอะแมปเปอร์ จ ากดั เนื่องจากคุณสมบัติและขอ้เสนอด้าน
ต าแหน่งบ้าน/อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างทั่วประเทศ (ราคากลาง 12,941,821 บาท) เป็นเงิน เทคนิคของบริษัทฯครบถว้นถกูต้อง

12,925,000 บาท เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปฏิบิตงาน
(TOR) ของส านักงานฯ และขอ้เสนอ
ด้านราคามคีวามเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ


