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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท

1 จัดซ้ือพวงมาลาสดเพื่อใช้ในงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ 2,996 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยมงคลพาณิชย์ 2,996 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยมงคลพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมน เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และถวายผ้าป่า 2,996 บาท
ประเพณีมูลนิธิฯ รายละเอียดดังนี้

 - พวงมาลาดอกไม้สด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
ระบบข้อความ "ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร" พื้นด า ตัวอักษรสีขาว

จ านวน  1  ชุด

2 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ส าเนา ยี่ห้อ RISO 5,328.60 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 5,328.60 บาท บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั มีคุณสมบัติและเป็นผู้เสนอราคา
รุ่น RZ370 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100- เป็นเงิน เหมาะสม

0081-0916-0001/48 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน  5,328.60 บาท
มีดังต่อไปนี้

 - แผ่นยางกันกระดาษซ้อน      จ านวน  2  ชิ้น
 - ล้อลูกยางป้อนกระดาษ        จ านวน  2  ชิ้น

 - ลูกยางปรุกระดาษไข           จ านวน  1  ชิ้น
 - ลูกยางรีดกระดาษ              จ านวน  1  ชิ้น

 - ลูกยางป้อนกระดาษ            จ านวน  2  ชิ้น
 - สายพานทิ้งกระดาษไข          จ านวน  4  ชิ้น
 - ค่าปรับแต่งเคร่ืองพิมพ์          จ านวน  1  หน่วย

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 2,525.20 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด 2,525.20 บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
และเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน เหมาะสม
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 2,525.20 บาท
ยี่ห้อ ACER รุ่น M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-

12061000-9927-0938-0158/54 (กลุ่มประชาสัมพันธ)์
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change DVD ROM SATA      จ านวน  1  ชิ้น

เปล่ียนดีวีดีรอมซาต้า
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ
SONY รุ่น HPV 1080i หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12061000-6372-0938-0284/50 (กลุ่มประชาสัมพันธ)์
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change DVD ROM IDE      จ านวน  1  ชิ้น
เปล่ียนดีวีดีรอมไอดีอี

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ยี่ห้อ
SYNDOME/ICON-800 หมายเลขครุภัณฑ์ สพก-0949-

002-05/57 (กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิง
เศรษฐกิจ) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Change Battery 12V 8.0a    จ านวน  1 ชิ้น
เปล่ียนแบตเตอร่ี

4 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 87,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากดั 83,460 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากดั มีคุณสมบัติเป็นผู้เสนอราคา
พ.ศ.2557 จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน อยู่ในภายในวงเงิน

83,460 บาท งบประมาณที่ สสช.ก าหนด
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

5 จัดซ้ือชุดไส้กรองน้ า 5 ชิ้น ส าหรับเคร่ืองกรองน้ า 1,000 บาท ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ 963 บาท ร้านพัฒนากิจ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน
UNI-PURE จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้กับเคร่ืองกรองน้ า เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
5 ขั้นตอน หมายเลขครุภัณฑ์ กพร-1072-001-08/53 963 บาท

6 จ้างติดต้ังเดินสายระบบส่ือสาร รายละเอียดดังนี้ 7,062 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 7,062 บาท บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีคุณสมบัติเป็นผู้เสนอราคา
1.คลังพัสดุ กลุ่มพัสดุ ส านักบริหารกลาง (อาคาร BO) ชั้น 1 เป็นเงิน อยู่ในภายในวงเงิน

ติดต้ังระบบ  Lan จ านวน  2  จุด  7,062 บาท งบประมาณที่ สสช.ก าหนด
2.กลุ่มสารบรรณ ส านักหารกลาง ชั้น 2
ติดต้ังระบบ  Lan จ านวน  1  จุด
3.กลุ่มการคลัง ส านักบริหาร ชั้น 2
ติดต้ังโทรศัพท์ IP Phone จ านวน  1  เลขหมาย

4. กลุ่มการคลัง ส านักบริหารกลาง ชั้น 2
ติดต้ังระบบบ GIN PHONE จ านวน  3  เลขหมาย

เลขหมาย 0 2141 7316, 0 2141 7317, 0 2141 7323

7 จัดซ้ือพลาสติกเคลือบบัตร DELTA  ขนาด 60x90  มม. 620.60 บาท ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ 620.60 บาท ร้านพัฒนากิจ มีคุณสมบัติและเป็นผู้เสนอ

125 ไมครอน (100 แผ่น/กล่อง) จ านวน 10 กล่อง เป็นเงิน ราคาอยู่ในวงเงินที่จะด าเนิน
620.60 บาท การจัดซ้ือ

8 จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ IP PHONE  รุ่น  FT100 7,490 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ ากัด 7,490 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ ากัด มีคุณสมบัติและเป็นผู้เสนอ
จ านวน  2  เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน ราคาอยู่ในวงเงินที่จะด าเนิน

1.ทดแทนเคร่ืองช ารุด หมายเลข 0 2141 7372 7,490 บาท การจัดซ้ือ
(กลุ่มสนับสนุน ศทก.) จ านวน 1 เคร่ือง (3,745.00 บาท)
2.ติดต้ังใหม ่ ณ กลุ่มการคลัง ส านักบริหารกลาง ชั้น 2

จ านวน 1 เคร่ือง  (3,745.00)
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

9 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจยอดขายรายไตรมาส 45,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด 33,000 บาท บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติเป็นผู้เสนอราคา
พ.ศ.2557 จ านวน  300 เล่ม เป็นงิน อยู่ในภายในวงเงินงบประมาณ

33,000 บาท ที่ สสช.ก าหนด

10 จ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจการย้ายถิ่นประชากร 46,800 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 46,792.17 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

พ.ศ. 2557 จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
46,792.17 บาท

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 57,213.86 บาท ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ 36,957.80 บาท ร้านพัฒนากิจ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่ใน
1.ปากกา Marker ปากตัด H-66 ตราม้า สีด า เป็นเงิน วงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ

จ านวน  800  ด้าม 36,957.80 บาท
2.ปากกาไวท์บอร์ด H-22 ตราม้า สีน้ าเงิน,ด า,แดง,เขียว

จ านวน  20  ด้าม
3.กระดาษสี K Colour A4 120 แกรม (100 แผ่น/ห่อ)

สีส้ม-55, สีเหลืองมะนาว-22,สีชมพ-ู30,สีเขียวอ่อน-25,
สีฟ้า-20  จ านวน  150  ห่อ

4.เทปปิดสันปก KIKUSUI 3"x25 หลา สีด า-15,สีเทา-5
จ านวน  20  ม้วน
5.เทปปิดสันปก KIKUSUI 2"X25 หลา สีด า
จ านวน  10  ม้วน

6.ลวดเสียบกระดาษ ตราม้า เบอร์ 1 จ านวน 1,200 กล่อง
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 45,392 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด 44,963.54 บาท บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
1.ST-DR2000300 ฮาร์ดดิสแบบพกพาขนาด 2.5" เป็นเงิน อยู่ในวงเงินที่จะด าเนินการ
ยี่ห้อ Seagate รุ่น Backup Plus Portable ความจุ 2TB 44,963.54 บาท จัดซ้ือ
รับประกัน 3 ปี จ านวน 2 ตัว

2.Samsung CLT-K609S Black Toner for CLP-770
จ านวน 2 กล่อง
3.Samsung CLT-C609S Cyan Toner for CLP-770

จ านวน 2 กล่อง
4.Samsung CLT-M609S Magenta Toner for CLP-770
จ านวน 2 กล่อง
5.Samsung CLT-Y609S Yellow Toner for CLP-770
จ านวน 2 กล่อง

13 ซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 33,384 บาท ตกลงราคา บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 33,384 บาท บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
กลุ่มช่วยอ านวยการ  (20,116.00 บาท) 33,384 บาท

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก ภายใน 3 ชั้น
รุ่น DG-323 ยี้ห้อไทพัท (สีเทาสลับ) จ านวน 2 ตู้

2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนเหล็กทึบ ภายใน 3 ชั้น
รุ่น DO-313S  ยี้ห้อไทพัท (สีเทาสลับ) จ านวน 4 ตู้
กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ (13,268.00 บาท)

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก ภายใน 3 ชั้น

รุ่น DG-323 ยี้ห้อไทพัท (สีเทาสลับ) จ านวน 2 ตู้
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนเหล็กทึบ ภายใน 3 ชั้น
รุ่น DO-313S  ยี้ห้อไทพัท (สีเทาสลับ) จ านวน 2 ตู้
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

14 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox รุ่น IV4070 57,213.86 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,840 บาท บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
หมายเลขครุภัณฑ์1105-07-12060100-14643-0906- เป็นเงิน อยู่ในวงเงินที่จะด าเนินการ
0006/57 จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 12,840 บาท จัดซ้ือ
1.ผงหมึก (รหัสสินค้า CT201820)  จ านวน  3  กล่อง

15 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจความ 35,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากดั 27,820 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคา
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2558 เป็นเงิน อยู่ในวงเงินงบประมาณ

จ านวน 500 เล่ม 27,820 บาท

16 จ้างซ่อมเคร่ืองเข้าเล่มสันกระดูกงู ยี่ห้อ IBICO 800 บาท ตกลงราคา ร้านพัฒนากิจ 800 บาท ร้านพัฒนากิจ เป็นผู้เสนอราคาเหมาะสม
รุ่น ibimaster 250e หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12- เป็นเงิน ที่จะด าเนินการจัดจ้าง

12060100-7064-1037-0001/51 800 บาท (เป็นผู้ขายเคร่ืองเข้าเล่มให้
กับส านักงานฯ)

17 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2558 504,000 บาท วธิพีิเศษ

ต้ังแต่วนัที่ 1- 31  กรกฎาคม 2558 จ านวน 32 คน 

รายละเอยีดดังนี้ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 126,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง

1.ปฏบิัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (126,000 บาท) ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 มปีระสบการณ์ความช านาญ

กรกฎาคม  2558 จ านวน  8  คน สถติิ ที่ 02.6/94 ลว. 5  ม.ิย.58 สถติิ ที่ 02.6/94 ลว. 5  ม.ิย.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 8 คน จ านวน 8 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

126,000 บาท

2.ปฏบิัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (191,520 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 191,520 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง

กรกฎาคม 2558 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.7/152 ลว. 5 ม.ิย. 58 สถติิ ที่ 02.7/152 ลว. 5 ม.ิย. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

191,520 บาท
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( ราคากลาง )บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3.ปฏบิัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (186,480 บาท) วธิพีิเศษ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 186,480 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง

กรกฎาคม 2558 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.3/106 ลว. 8 ม.ิย. 58 สถติิ ที่ 02.3/106 ลว. 8 ม.ิย. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

186,480 บาท

18 จ้างติดต้ังสวิตซ์ไฟกระตุกเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ 28,500 บาท ตกลงราคา บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จ ากดั 21,890 บาท บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วสิ จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

1.จ้างติดต้ัง สวิตซ์ไฟกระตุก แบบเชือก 2 A 250V เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 199 จุด 21,890 บาท

19 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 100 เล่ม 20,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส  จ ากัด 8,720.50 บาท บริษัท ธนาเพรส  จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
 8,720.50 บาท

20 การเช่าสถานที่เพื่อเป็นสถานที่สอบแข่งขัน 60,000 บาท ตกลงราคา โรงงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ 60,000 บาท โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน

รายละเอียดดังนี้ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วงเงินงบประมาณและราคากลาง 
 - เช่าใช้สถานที่ของโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ เป็นเงิน ที่ สสช.ก าหนด

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นสถานที่สอบ 60,000 บาท
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการใน

ต าแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
ในวันอาทิตย์ที่  12  กรกฎาคม  2558
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