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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

1 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์  Inkjet ดังนี้ 3,391.90 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั 3,391.90    บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ Inkjet เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ยี่ห้อ  Canon PIXMA IP4970 หมายเลขครุภัณฑ์  3,391.90 บาท
สบส-0944-001-04/56 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
1.เปล่ียนหัวพิมพ์ จ านวน 1 ชดุ
2.ซ่อมชดุซับหมกึ จ านวน 1 ชดุ

2 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer Coler HP 3,391.90 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั 3,391.90    บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
Laserjet P3505 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000- เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
8631-0943-0007/51 รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้  3,391.90 บาท
1.ซ่อมชดุสแกน จ านวน 1 ชดุ
2.ซ่อมชดุผสมสี จ านวน 1 ชดุ

3 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone รุ่น FT100 3,745 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 3,745        บาท บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
(ส าหรับทดแทนเคร่ืองโทรศัพท์เลขหมาย 0 2141 7282 เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
หมายเลขเคร่ือง 081005435 ที่เสีย เจา้หน้าที่ ทีโอที  3,745 บาท
แจง้วา่ไมส่ามารถซ่อมได้) จ านวน 1 เคร่ือง
(กลุ่มตรวจสอบภายใน )

4 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 8,384 ตกลงราคา ร้านพัฒนากจิ 4,628.82    บาท ร้านพัฒนากจิ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
1.แฟ้มห่วง FLAMINGO 9023A 2 ห่วง ตัว D เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
จ านวน 7 โหล 4,628.82 บาท
2.ปากกาลูกล่ืน  Quantum GeloPlus Touch 500 0.7
สีน้ าเงิน จ านวน 7 โหล

5 จา้งพิมพ์ Pocket Book รายงานผลเบื้องต้น การส ารวจ 35,000 ตกลงราคา บริษัท เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด 34,668      บาท บริษัท เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ประชากรสูงอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2557 เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
จ านวน 300 เล่ม 34,668 บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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6 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer และ 10,332.99 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั 10,332.99  บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.เคร่ือง PrinterLaser Samsung รุ่น ML-4551ND  10,332.99 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10047-0942-0060/54
(กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
  ชดุน าส่งกระดาษ จ านวน 1 ชดุ
  ชดุท าความร้อน  จ านวน 1 ชดุ
  ตัวยกกระดาษ    จ านวน 1 ชดุ
2.เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dc7800
หมายเลขครุภัณฑ์ (1105-04-12061000-8758-0938-0440/51
(กลุ่มบริหารแผนที่สถติิภูมภิาค 1) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
  ชดุจา่ยไฟ    จ านวน 1 ชดุ
  ชดุเมนบอร์ด จ านวน 1 ชดุ

7 จา้งพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจยอดขาย 40,000 ตกลงราคา บริษัท ศรีเมอืงการพิมพ์ จ ากดั 27,360      บาท บริษัท ศรีเมอืงการพิมพ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
รายไตรมาส พ.ศ.2558 จ านวน 60,000 แบบ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

27,360 บาท

8 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองเรียงหน้ากระดาษ 26,347.68 ตกลงราคา บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากดั 26,347.68  บาท บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
อตัโนมติั ยี่ห้อ DUPLO รุ่น DFC-100 เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9243-0968- 26,347.68 บาท
0001/53 จ านวน 1 เคร่ือง
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
1.ลูกยางรองป้อนกระดาษ จ านวน 30 ลูก
2.ยางรองป้อนกระดาษ     จ านวน 10 ชิ้น
3.สายพานหลัง              จ านวน   1 ชิ้น
4.ถอดซ่อมบ ารุงภายในตัวเคร่ืองด้วยการอดัจาระบี
เคร่ือง ล้างลูกปืนเคร่ืองและเฟืองเคร่ือง, ท าความสะอาด
ภายในและภายนอกเคร่ือง
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9 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 2,086.50 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั 2,086.50    บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ยี่ห้อ HP  รุ่น Pavillion DV2808TX เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-8800-0954- 2,086.50 บาท
0047/51 จ านวน 1 เคร่ือง
รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังต่อไปนี้
1.ชดุควบคุมส่วนต่าง ๆ ของการ์จอ จ านวน 1 ชดุ

10 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 40,649.30 ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 40,649.30  บาท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.เคร่ืองถา่ยเอกสารยี่ห้อ Canon IR 5055 หมายเลขครุภัณฑ์ 40,649.30
1105-02-12060100-7073-0906-0014/51 (ศสร.)
รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังต่อไปนี้
1.ลูกกล้ิงจดัหัวกระดาษ     จ านวน 1ชิ้น
2.ตัวกวกักระดาษด้านหน้า  จ านวน 1 ชิ้น
3.ตัวกวกักระดาษด้านหลัง  จ านวน 1 ชิ้น
4.ลูกกล้ิงจดัหัวกระดาษ     จ านวน 2 ชิ้น
5.ตัวพากระดาษเขา้เคร่ือง   จ านวน 1 ชิ้น
6.ตัวกวกักระดาษ           จ านวน 1 ชิ้น
7.ลูกกล้ิงกวกักระดาษ       จ านวน 1 ชิ้น
8.กา้นแยกกระดาษ          จ านวน  1 ชิ้น
9.สปริงกวกักระดาษ         จ านวน 1 ชิ้น
10.กา้นแยกกระดาษ         จ านวน 1 ชิ้น
11.ตัวกวกักระดาษด้านบน  จ านวน 1 ชิ้น
12.ลูกยางพากระดาษ        จ านวน 1 ชิ้น
13.ลูกยางพากระดาษ        จ านวน 1 ชิ้น
2.เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ Canon IR6010N-R 
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9242-0906-0002/53 
(ส านักพัฒนาบุคลากร) รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังต่อไปนี้
1.ลูกกล้ิงฟองน้ า               จ านวน 4 ชิ้น
2.ตัวกวกักระดาษด้านหลัง   จ านวน 4 ชิ้น
3.ตัวกวกักระดาษด้านหน้า   จ านวน 4 ชิ้น
4.ลูกยางฟีดกระดาษ          จ านวน 4 ชิ้น
5.ชดุลูกกล้ิงความร้อน        จ านวน 1 ชิ้น
6.ลูกกล้ิงพากระดาษ          จ านวน 1 ชิ้น
7.ตัวรองกระดาษ              จ านวน 1 ชิ้น
8.ตัวกวกักระดาษ             จ านวน 1 ชิ้น
9.ลูกกล้ิงความร้อน            จ านวน 2 ชิ้น
10.ตัวแยกกระดาษบน        จ านวน 6 ชิ้น
11.ตัวแยกกระดาษล่าง       จ านวน 2 ชิ้น
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11 จา้งจดัส่งแบบสอบถาม โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ 90,000 ตกลงราคา บริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั 60,550      บาท บริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 ให้สถติิจงัหวดั เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
จ านวน 71 จงัหวดั  60,550 บาท

12 จา้งพิมพ์แผ่นพับ THAILAND & ASEAN KEY INDICATORS 14,700 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก 14,605.50  บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
2014 จ านวน 700 ฉบับ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

14,605.50 บาท

13 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet P3005 3,498.90 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั 3,498.90    บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-6279-0942- เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
0028/51 จ านวน 1 เคร่ือง รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้ 3,498.90 บาท
1.ชดุท าความร้อน    จ านวน  1  ชดุ
2.ชดุควบคุมเสียงดัง  จ านวน  1  ชดุ

14 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล 973.70 ตกลงราคา บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 973.70      บาท บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ความละเอยีด 400x400 จดุ/ตารางนิ้ว ยี่ห้อ ริโซ่ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
รุ่น RZ970 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12060100- 973.70 บาท
7127-0916-0002/51 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังต่อไปนี้
1.แผ่นยางกนักระดาษซ้อน.90  จ านวน  2  ชิ้น
2.ล้อลูกยางป้อนกระดาษ         จ านวน  2  ชิ้น
3.ลูกยางป้อนกระดาษ             จ านวน  2  ชิ้น

15 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2558 417,120 วธิพีิเศษ
ต้ังแต่วนัที่ 1-28 กมุภาพันธ ์2558 จ านวน 33 คน 
รายละเอยีดดังนี้ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 113,760     บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (113,760 บาท) ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 มปีระสบการณ์ความช านาญ
กมุภาพันธ ์2558 จ านวน  9  คน สถติิ ที่ 02.6/1 ลว. 5 ม.ค.58 สถติิ ที่ 02.6/1 ลว. 5 ม.ค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง
113,760 บาท



5

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (151,680 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 151,680     บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
กมุภาพันธ ์2558 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.7/2 ลว. 5 ม.ค.58 สถติิ ที่ 02.7/2 ลว. 5 ม.ค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

151,680 บาท

3.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  ในเดือน (151,680 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 151,680     บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
กมุภาพันธ ์2558 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.3/002 ลว. 5 ม.ค.58 สถติิ ที่ 02.3/002 ลว. 5 ม.ค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

151,680 บาท

16 จา้งพิมพ์แผ่นพับโครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส 20,000 ตกลงราคา บริษัท ศรีเมอืงการพิมพ์ จ ากดั 15,750      บาท บริษัท ศรีเมอืงการพิมพ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
พ.ศ.2558 จ านวน 15,000 แผ่น เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

15,750 บาท

17 จา้งพิมพ์รายงานโครงสร้างสถานประกอบการธรุกจิ 50,000 ตกลงราคา บริษัท เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด 49,755      บาท บริษัท เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

49,755 บาท
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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

18 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และ 10,100.80 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั 10,100.80  บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterColorLaser 10,100.80 บาท
Samsung รุ่น CLP-775ND หมายเลขครุภัณฑ์
1105-03-12061000-13564-0943-0001
(กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
 - ชดุผสมสี จ านวน 1 ชดุ
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook
ยี่ห้อ BenQ รุ่น Joybook S41 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-03-12061000-5566-0954-0023/50
(กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
  - ชดุเมนบอร์ด (เปล่ียนชดุแสดงผล ชพิควบคุมแรงดันไฟ)
3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Netbook 
ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น N148 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-06-12061000-10463-0954-0325/54
(ส านักบริหารจดัเกบ็ขอ้มลูสถติิ)  รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
  - เปล่ียนแบตเตอร่ี  จ านวน 1 ชดุ

19 จา้งเรียบเรียงและจดัพิมพ์ "หนังสือ 52 ปี 1,130,000 วธิพีิเศษ บริษัท ละมอ่ม จ ากดั 1,112,800  บาท บริษัท ละมอ่ม จ ากดั เนื่องจากมคุีณสมบัติและเสนอราคา
ส านักงานสถติิแห่งชาติ" จ านวน 2,000 เล่ม ราคากลาง 1,113,390 บาท เป็นเงิน เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

1,112,800 บาท และราคากลาง 

20 จา้งพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจการมกีารใช้ 150,000 สอบราคา 1.บริษัท ศรีเมอืงการพิมพ์ จ ากดั 192,960     บาท บริษัท สหมติรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสชิ่ง จ ากดั เนื่องจากมคุีณสมบัติและเสนอ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถาน ราคากลาง 124,548 บาท 2.บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสชิ่ง จ ากัด 126,720     บาท เป็นเงิน ราคาตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด
ประกอบการ พ.ศ.2558 จ านวน 48,000 เล่ม 3.บริษัท ธนาเพรส จ ากดั 127,200     บาท 124,500 บาท อยู่ในวงงบประมาณแต่เกนิราคา

กลางที่ก าหนด จงึต่อรองให้ลด
21 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขอปุกรณ์ 375,000 วธิพีิเศษ บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด 352,000     บาท บริษัท กนกสิน เอก๊ซปอร์ต อมิปอร์ต จ ากดั เนื่องจากมคุีณสมบัติและเสนอ

ความมั่นคงปลอดภัยและอปุกรณ์เครือขา่ย ราคากลาง 375,000 บาท เป็นเงิน เอกสารครบถว้นถกูต้องตามที่
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพเครือขา่ยของส านักงาน 352,000 บาท ก าหนดในขอบเขตของงานฯ 
สถติิแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 2558 เสนอราคาเป็นไปตามเง่ือนไขรวม
ภายในระยะเวลา 8 เดือน ทั้งอยู่ในวงเงินงบประมาณและ
(1 กมุภาพันธ ์2558 - 30 กนัยายน 2558) ราคากลาง


