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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

1 จ้างพิมพ์  Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจความต้องการ 40,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด 27,820 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2559  จ านวน 500 เล่ม (ราคากลาง 27,820 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

27,820 บาท

2 จ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ.2559 230,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด 219,350 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 700 เล่ม (ราคากลาง 227,000 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

219,350 บาท

3 จ้างพิมพ์แบบสอบถามการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 230,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล็อก 177,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล็อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ.2560 จ านวน 150,000 ชุด (ราคากลาง 218,366.25 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

177,000 บาท

4 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจยอดขายรายไตรมาส  พ.ศ. 2558 45,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด 43,500 บาท บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 จ านวน 300 เล่ม (ราคากลาง 43,500 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

43,500 บาท

5 จ้างพิมพ์แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซียน 2558 16,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 11,684.40 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 700 แผ่น (ราคากลาง 11,684.4 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

11,684.40 บาท

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการ 30,000 บาท
ปฏิบัติงานของกลุ่มการคลัง ดังนี้
1.จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 25,834.08 บาท)ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 25,834.08 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CE285AC เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
ใช้กับเคร่ือง  Printer จากกรมบัญชีกลาง (GFMIS) 25,834.08 บาท
ประจ าที่กลุ่มการคลัง จ านวน 12 กล่อง 
เป็นเงิน 25,834.08 บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2.จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 2,696.40 บาท)ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด 2,696.40 บาท บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
2.1.กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ-5 หนา 80 แกรม ยี่ห้อกราฟฟิค เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
(รีมละ 500 แผ่น) จ านวน 50 รีม เป็นเงิน 2,461.00 บาท 2,696.40 บาท
2.2.แท่นประทับตรายาง เบอร์ 1 สีน้ าเงิน ตราม้า จ านวน 4 อัน
เป็นเงิน 235.40 บาท

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองโทรสาร  และ 76,023.50 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 76,023.50 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เคร่ืองพิมพ์ส าเนา ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ จ านวน 4 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 76,023.50 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
1.หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รุ่น SP311 (11SP311TN) 76,023.50 บาท
จ านวน 2 ตลับ  ส าหรับเคร่ืองโทรสาร รุ่น SP311
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12060100-16172-0914-0004/57
 (สพก.) เป็นเงิน 3,638.00 บาท
2.หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า ริโก้ รุ่น DX4545,DD4450 
(31SI4500) จ านวน 40 กล่อง  (สพก.30,สบจ.10)
เป็นเงิน 17,120.00 บาท
3.กระดาษไขแม่พิมพ์ รุ่น DX4545 (31SM4500)
จ านวน 10 ม้วน (สพบ.) เป็นเงิน 23,540.00 บาท
4.หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น MP3352SP,2320D,
MP3053 (AF227TN) จ านวน 15 ขวด (สภส.3,สพก.2, สบจ.10)
เป็นเงิน 28,087.50 บาท
 - วงเงินงบประมาณ สพบ. 36,380.00 บาท / สภส.
เป็นเงิน 5,617.50 บาท/สพก.เป็นเงิน 11,021.00 บาท/
สบจ.เป็นเงิน 23,005.00 บาท

9 จ้างพิมพ์  Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญ ผู้ท างานด้าน 40,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 28,836.50 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เทคโนโลยีสารสเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2558 (ราคากลาง 28,836.50 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 500 เล่ม 28,836.50 บาท
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

10 จ้างเปิดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 1 จุด 214 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 214 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
กลุ่มนิติการ ส าน้กบริหารกลาง (ราคากลาง 214 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

214 บาท

11 ซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ส าหรับการใช้งานกับรถยนต์ 10,800 บาท ตกลงราคา บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด 10,800 บาท บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ส่วนกลาง ทะเบียน อห-6111 หมายเลขครุภัณฑ์ (ราคากลาง 10,800 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
NSO-0702-0014/47 10,800 บาท
 - ยางยี่ห้อ บริดสโตน 195-14 BS. LEO 677
จ านวน 4 เส้น วันที่ผลิต 2016 (สัปดาห์ที่ 20 ปี 2016)

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 21,886.85 บาท ตกลงราคา บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ ากัด 21,886.85 บาท บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโตเซลส์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนน้ ามันเกียร์ เปล่ียนน้ ามัน (ราคากลาง 21,886.85 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
เฟืองท้าย และค่าซ่อมเปล่ียนคลัทช์ (คลัทช์แข็ง) 21,886.85 บาท
ค่าซ่อมเปล่ียนตู้แอร์รถยนต์ (แอร์ไม่เย็น) ส าหรับรถยนต์
อห-6222 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0013/47

13 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจการอ่านของประชากร 81,200 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด 75,435 บาท บริษัท  เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ.2558 (สอป.58) จ านวน 300 เล่ม (ราคากลาง 75,435 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

75,435 บาท

14 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica 23,689.80 บาท ตกลงราคา บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ 23,689.80 บาท บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
Minolta รุ่น bizhub 363 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- (ราคากลาง 23,689.80 บาท) (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
12061000-9557-0906-0009/53 รายการอะไหล่ เป็นเงิน 
ที่เปล่ียน ดังนี้ 23,689.80 บาท
 - ชุดใส่ผงแม่เหล็ก จ านวน 1 ชุด (เป็นเงิน 7,029.90 บาท)
 - ตัวเคลียประจุไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
(เป็นเงิน 1,829.70 บาท)
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ราคากลาง(บาท)
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

 - ลูกยางดึงกระดาษ  จ านวน 4 ชุด
(เป็นเงิน 1,498.00 บาท)
 - ลูกยางกันกระดาษซ้อน  จ านวน 1 ชุด 
(เป็นเงิน 599.20 บาท)
 - ตัวประสมสร้างภาพ (ผลแม่เหล็ก) จ านวน 1 ชุด
(เป็นเงืน 5,778.00 บาท)
 - แม่พิมพ์รับภาพ จ านวน 1 ชุด
(เป็นเงิน 6,955.00 บาท)

15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON 29,611.18 บาท ตกลงราคา บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 29,611.18 บาท บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น IR 5055 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100- (ราคากลาง 29,611.18 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
7072-0906-0013/51 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้ 29,611.18 บาท
 - ชุดท าความร้อน (FIXING ASSEMBLY)
จ านวน 1 ชุด  (เป็นเงิน 29,611.18 บาท)

16 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโคร 16,980.90 บาท ตกลงราคาบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 16,980.90 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง 16,980.90 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer Laser ยี่ห้อ 16,980.90 บาท
Samsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-
12061000-9991-0942-0004/54 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศทก.) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser Unit    จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนชุดท าความร้อน  เป็นเงิน 3,959.00 บาท
 - Repair Power Supply   จ านวน 1 ชุด
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย เป็นเงิน 1,498.00 บาท
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยี่ห้อ 
Samsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-
12061000-10038-0942-0051/54 (กลุ่มสถิติแรงงาน
ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม) รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้
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 - Change Fuser Unit    จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนชุดท าความร้อน  เป็นเงิน 3,959.00 บาท
 - Repair Power Supply   จ านวน 1 ชุด
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย เป็นเงิน 1,498.00 บาท
3.เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell 
รุ่น  Optiplex9010 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-
12061000-14842-0938-0294/56 (กลุ่มระบบภูมิสาร
สนเทศสถิติ สภส.) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
 - Change HDD 1 TB จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนฮาร์ดดิส  เป็นเงิน 31,56.50 บาท
4. เปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ยี่ห้อ Brother 
HL-2240D หมายเลขครุภัณฑ์ สภส-0942-001-04/56
(กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ ส านักภูมิสารสนเทศสถิติ)
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser Unit    จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนชุดท าความร้อน  เป็นเงิน 2,910.40 บาท

17 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญ การท างานของเด็ก 27,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ดอกเบี้ย จ ากัด 25,700 บาท บริษัท ดอกเบี้ย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในประเทศไทย พ.ศ.2558 จ านวน 500 เล่ม (ราคากลาง 25,700 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

25,700 บาท

18 จ้างซ่อมรถยนต์ (เนื่องจากเคร่ืองเร่งไม่ขึ้น,ตรวจเช็คระบบ 44,017.66 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด 44,017.66 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เคร่ืองยนต์และหัวฉีด) ของรถยนต์ ฮค-4248 หมายเลข (ราคากลาง 44,017.66 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-3553-0702-0006/49 44,017.66 บาท

19 จ้างจัดท าโล่เพื่อมอบให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 50,400 บาท ตกลงราคา บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด 36,000 บาท บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 36,000 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
 - โล่ไม้ ติดแผ่นทองเหลืองขัดเงา สูง 8 นิ้ว กว้าง 7 นิ้ว 36,000 บาท
ฐานกว้าง 8.7 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว พร้อมกล่องบุผ้าส าลีสีน้ าเงินจ านวน 24 ชิ้น
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 จ้างพิมพ์  Pocket Book สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจ 90,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด 50,825 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 (ราคากลาง 50,825 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
(ในรอบปี 2558) จ านวน 500 เล่ม 50,825 บาท

21 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 18,778.50 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
การท างานของประชากร ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2559) (ราคากลาง 18,778.50 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 450 เล่ม 18,778.50 บาท

22 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA 19,762.90 บาท ตกลงราคา บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ 19,762.90 บาท บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
MINOLTA รุ่น bizhub 363 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- (ราคากลาง 19,762.90 บาท) (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
12060100-9559-0906-0011/53 รายการอะไหล่ที่ เป็นเงิน 
เปล่ียน ดังนี้ 19,762.90 บาท
 - ตัวประสมสร้างภาพ (ผงแม่เหล็ก) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 5,778.00 บาท
 - แม่พิมพ์รับภาพ   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,955.00 บาท
 - กล่องใส่ผงแม่เหล็ก จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,029.90 บาท

23 จ้างพิมพ์รายงานเร่ืองสถิติ ใครได้ใช้ประโยชน์ 2559 35,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 21,250.20 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 200 เล่ม (ราคากลาง 21,250.20 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

21,250.20 บาท

24 จ้างพิมพ์สมุดทะเบียน จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 95,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 92,298.20 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.ทะเบียนทุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด  เล่มละ 150 แผ่น (ราคากลาง 92,298.20 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ตีเบอร์คู่ 1-150 จ านวน 76 เล่ม 92,298.20 บาท
2.ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เล่มละ 100 แผ่น ตีเบอร์คู่
1-100 จ านวน 76 เล่ม 
3.ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เล่มละ 100 แผ่น
ตีเบอร์คู่ 1-100 จ านวน 76 เล่ม 
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

 -แบบที่ 1-3 เนื้อในพิมพ์ออฟเซ็ทหมึกด า 2 หน้า เส้นบรรทัด
สีฟ้า ท าเล่มปกแข็งเย็บกี่ หุ้มปกด้วยกระดาษลายสีน้ าเงิน 
สันมุมผ้าสีกากี หน้าปกพิมพ์ชื่อทะเบียนแต่ละทะเบียน เรียง
พิมพ์หมึกสีน้ าเงิน หน้าปกเนื้อในกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม
ขนาดส่ิงพิมพ์ 2.1.5x32.5 ซม.
4.รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เล่มละ 50 แผ่น ตีเบอร์เรียง
1-100 จ านวน 76 เล่ม 
 - เนื้อในพิมพ์ออฟเซ็ทหมึกด า 2 หน้า ท าเล่มปกแข็งเย็บกี่
หุ้มปกด้วยกระดาษลายน้ าเงินสันมุมหุ้มผ้าสีกากี หน้าปกพิมพ์
ชื่อสมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวันเรียงพิมพ์หมึกสีน้ าเงิน
หน้าปก เนื้อในกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม ขนาดส่ิงพิมพ์
21.5x32.5 ซม.

25 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ  RICHO 20,843.60 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 20,843.60 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น MP 3053SP หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100- (ราคากลาง 20,843.60 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
16176-16176-0906-0011/57รายการอะไหล่ที่เปล่ียนดังนี้ 20,843.60 บาท
 - ชุดสร้างภาพ จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 18,788.13 บาท
 - ผงเหล็กสีด า เคร่ืองเอเอฟ 2015/2015 จ านวน 1 ถุง
เป็นเงิน 2,055.47 บาท

26 จ้างพิมพ์รายงานรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน 85,600 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด 85,600 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด จ านวน 500 เล่ม (ราคากลาง 85,600 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

85,600 บาท

27 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจควาต้องการพัฒนาขีดความ 44,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล็อก 44,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล็อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
สมารถของประชากร พ.ศ.2559 (ฉบับสมบูรณ์) (ราคากลาง 44,000 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 450 เล่ม 44,000 บาท
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

28 จ้างท าอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการส านักงานสถิติแห่งชาติ 89,387.80 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคชั่น 89,387.80 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมูนิเคชั่น มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 89,387.80 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.Counter pop-up size L (45x120x84 cm.) พร้อมงาน 89,387.80 บาท
พิมพ์ภาพและกระเป๋าใส่โครงและภาพ จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 6,955.00 บาท
2.ชุดนิทรรศการ Roll up Exclusive 80x200 ซม. พร้อม
งานพิมพ์ภาพและกระเป๋าใส่โครง 1 ใบ จ านวน 2 ชุด
เป็นเงิน 6,634.00 บาท
3.ชุดนิทรรศการ Parabola Blue 4x3 เมตร พร้อมงานพิมพ์
ภาพและกระเป๋าใส่โครงและภาพ  2 ใบ จ านวน 2 ชุด
เป็นเงิน 57,352.00 บาท
4.ค่า Dexign & Artwork เป็นเงิน 14,980.00 บาท
5.ไฟสปอตไลท์ 60 w. จ านวน 4 ดวง 
เป็นเงิน 3,466.80 บาท

29 จัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 โปรแกรม ดังนี้ 35,310 บาท ตกลงราคา บริษัท ซอฟท์เดบู จ ากัด 35,310 บาท บริษัท ซอฟท์เดบู จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
 - Highchart  คือ จาวาสคริปต์ไลบรารี ส าหรับใช้สร้างกราฟ (ราคากลาง 35,310 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
บนหน้าเว็บ ซ่ึง Highchart สามารถสร้างกราฟ ได้หลายรูปแบบ 35,310 บาท
เช่น Line,spline,area,areaspline,columm,bar,pie,scatter,
angular gauges,areasplinerange,columnrange,bubble,
box plot, error bars,funnel,waterfall และ polar chart
โดยจะซ้ือ Highcharts แบบ Developer จ านวน 1 license
เพื่อใช้เขียนโปรแกรมสร้างกราฟในการน าเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์ www.nic.go.th
 - Highmaps  คือ จาวาสคริปต์ไลบรารี ส าหรับใช้สร้างแผนที่
บนหน้าเว็บ โดยจะซ้ือ Highmaps แบบ Developer 
จ านวน 1 license เพื่อใช้เขียนโปรแกรมสร้างแผนที่ในการน า
เสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ www.nic.go.th
โดยจะติดต้ังที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชื่อ bentry1 
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-13547-0938-
0053/56 ในห้อง Data Center
รายละเอียดของพัสดุที่ซ้ือดังนี้
1.E0025-001-003,Highcharts JS-Single Developer
 : Allows Highcharts to be used in SaaS projects,web 
applications, intranets, and websites.
 : Source editing allowed.
 : License only (Without Maintenance & Support)
 : Access to the current version
**Higharts is a charting livrary written in pure JavaScript,
offering an easy way of adding interactive charts to your
web site or web application.Highcharts currently supports
line, spline ,area ,areaspline, column, bar,pie, scatter, 
angular gauges, arearange, areasplinerange, columnrange,
bubble,  box plot, error bars,  funnel, waterfall and polar
chart types. จ านวน 1 license เป็นเงิน 17,655.00 บาท
2.E0025-003-002, Highmaps JS - Single Developer
 : Allows Highcharts to be used in SaaS projects,web 
applications, intranets, and websites.
 : Source editing allowed.
 : License only (Without Maintenance & Support)
 : Access to the current version
**Highmaps is a HTML5 mapping component optimized
for creating schematic maps in web based projects. It
extends the user friendly  Highcharts JavaScript API and 
allows web developers to build interactive maps to display
sales, election results or any other information linked to
geography. Perfect for standalone use or in dashboards in
combination with highcharts!
จ านวน 1 license เป็นเงิน 17,655.00 บาท
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

30 จ้างท าผ้าขนหนู เพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะ 171,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เอส เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล  123,120 บาท บริษัท เอส เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล  มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560  (ราคากลาง 155,804 บาท) เท็กซ์ไทล์ จ ากัด เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 3,420 ผืน รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน 
 - ผ้าขนหนู 15"x30" 2.8 ปอนด์ ขนเด่ียว คละสีอ่อน ปัก 123,120 บาท
โลโก้ส านักงานสถิติแห่งชาติ 1 จุด ขนาดกว้าง 10 ซม.
สูง 5.8 ซม. ไหมสีขาว บรรจุในถุงพลาสติกแก้วใส 1:1
โดยบรรจุลงในลังกระดาษ ลังละ 100 ผืน 

31 จ้างพิมพ์รายงาน แนวทางการจัดท ารายงานสถิติ ปี 2559 100,000 บาท ตกลงราคา บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด 95,400 บาท บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 300 เล่ม (ราคากลาง 95,400 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

95,400 บาท
32 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบ 85,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด 58,850 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

โลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ.2558 จ านวน 500 เล่ม (ราคากลาง 58,850 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
58,850 บาท

33 จ้างพิมพ์รายงานลักษณะของประชากร การส ารวจการ 95,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 78,645 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เปล่ียนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 จ านวน 500 เล่ม (ราคากลาง 78,645 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

78,645 บาท

34 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 400,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 327,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ. 2558  จ านวน 6 ฉบับ รวม  2,000 เล่ม ดังนี้ (ราคากลาง 327,000 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 327,000 บาท
พ.ศ. 2558 ฉบับทั่วราชอาณาจักร จ านวน 500 เล่ม
เป็นเงิน 63,000.00 บาท (วงเงินงบประมาณ 100,000.00 บาท)
2.รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.
2558 ฉบับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ฉบับภาคกลาง,ฉบับภาคเหนือ,
ฉบับภาคใต้, และฉบับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ รวม 5 ฉบับ ๆ ละ 300 เล่ม รวม จ านวน 1,500 เล่ม
เป็นเงิน 264,000.00 บาท (วงเงินงบประเมาณ 300,000.00 บาท)

35 จ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัดส าคัญ พ.ศ. 2559 ฉบับพกพา จ านวน 140,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด 134,820 บาท บริษัท ท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3 รายการ รวม 6,000 เล่ม รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 134,820 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.ตัวชี้วัดส าคัญด้านสังคม พ.ศ. 2559       จ านวน 2,000 เล่ม 134,820 บาท
2.ตัวชี้วัดส าคัญด้านเศรษฐกิจ พ.ศ.2559    จ านวน 2,000 เล่ม
3.ตัวชี้วัดส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2559 จ านวน 2,000 เล่ม

36 จ้างพิมพ์แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 500,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ดอกเบี้ย จ ากัด 240,000 บาท บริษัท ดอกเบี้ย จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(พ.ศ.2559-2564) จ านวน 12,000 เล่ม (ราคากลาง 291,180 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

240,000 บาท

37 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม (แบบนับจด สอ.1) และคู่มือการปฏิบัติงาน 220,000 บาท
เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : 
นอกเขตเทศบาล  ดังนี้
1.จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ามะโน (ราคากลาง 52,780 บาท) ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 52,780 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2560 : นอกเขตเทศบาล  จ านวน 700 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

52,780 บาท

2.จ้างพิมพ์แบบสอบถาม (แบบนับจด สอ.1)  จ านวน 150,000 (ราคากลาง 145,500 บาท)ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 145,500 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
แผ่น โครงการส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : นอกเขตเทศบาล เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

145,500 บาท

38 จ้ดซ้ือหน้งสือประเภทต่าง ๆ เข้าห้องสมุด จ านวน 45 รายการ 9,986.05 บาท ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9,986.05 บาท ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สพก.)  ดังนี้ (ราคากลาง 9,986.05 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
1. คอมพิวเตอร์      จ านวน 19 รายการ 9,986.05 บาท
2.ภาษาอังกฤษ      จ านวน 12 รายการ
3.การวิจัย/สถิติ     จ านวน  4 รายการ
4.การบริหาร         จ านวน  3 รายการ
5.เศรษฐศาสตร์     จ านวน  2 รายการ
6.ด้านอื่น  ๆ        จ านวน  5 รายการ

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับปฏิบัติงานโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 67,361.32 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด 67,361.32 บาท บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ศ.2560 จ านวน 14 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 67,361.32 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
1.กล่องกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชั้น ขนาด 15x18x10 นิ้ว 67,361.32 บาท
จ านวน 500 กล่อง (สสก. ) เป็นเงิน 14,177.50 บาท
2.กาวลาเท็กซ์ ขนาด 8 ออนซ์ ยี่ห้อ TOA จ านวน 36 ขวด
(สสก.) เป็นเงิน 616.32 บาท
3.กระดาษท าปก ขนาด เอ 4 หนา 150 แกรม (รีมละ 500 แผ่น)
(สีฟ้า 5,สีชมพู 5, สีเหลือง 5) จ านวน 15 รีม  (สสก.)
เป็นเงิน 3,691.50 บาท
4.กระดาษแบงค์ ขนาด เอ 4 หนา 55 แกรม (รีมละ 500 แผ่น)
(สีฟ้า 6,สีชมพู 6, สีเหลือง 6) จ านวน 18 รีม  (สสก.)
เป็นเงิน 1,637.10 บาท
5.ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม สีน้ าเงิน ยี่ห้อ ไพล็อต จ านวน 24 ด้าม
(สสก.) เป็นเงิน 353.10 บาท
6.เทปใส แกน 3 นิ้ว ขนาด 1"x72หลา ยี่ห้อสามเอ็ม เบอร์ 500
จ านวน 12 ม้วน (สสก.) เป็นเงิน 706.20 บาท
7.ซองครุฑสีขาว ขนาด ดีแอล (ขนาด 4.33" x 8.66") 
จ านวน 300 ซอง (สสก.) เป็นเงิน 128.40 บาท
8.ที่เย็บกระดาษ เบอร์ 35 พร้อมที่ถอนลวดด้านล่าง ตราม้า
จ านวน 3 อัน (สสก.) เป็นเงิน 369.15 บาท
9.แฟ้มซองพลาสติก ยี่ห้อออร์ก้า สีขาว จ านวน 2 โหล (สสก.)
เป็นเงิน 64.20 บาท
10.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 ยี่ห้อไอเดียกรีน  (รีมละ 500
แผ่น) จ านวน 450 รีม (สสก.100, สบจ.350) เป็นเงิน 43,696.12 บาท
11.ตรายางด้ามไม้  ส าเนา จ านวน 1 อัน (สสก.) เป็นเงิน 26.75 บาท
12.ตรายางด้ามไม้ ด่วนที่สุด จ านวน 1 อัน (สสก.)  เป็นเงิน 26.75 บาท
13.แท่นประทับตรายาง เบอร์ 2 สีแดง จ านวน 1 อัน (สสก.)
เป็นเงิน 19.26 บาท
14.กล่องกระดาษใส่เอกสาร 1 ช่อง ขนาด กว้าง 6 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
สีน้ าเงิน จ านวน 24 กล่อง (สสก.) เป็นเงิน 1,848.96  บาท

40 จ้างซ่อมประตูเข้า-ออก พื้นที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 130,000 บาท ตกลงราคา ร้าน ต. ตังเฮง (เสนา) 116,000.84 บาท ร้าน ต. ตังเฮง (เสนา) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รายละเอียด ดังนี้ (ราคากลาง 116,000.84 บาท) โดยนายมงคล เกียรติธนานันท์ โดยนายมงคล เกียรติธนานันท์ ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1.เปล่ียนโช๊คประตูบานสวิง 18 บานคู่ ยี่ห้อ Diamond รุ่น 400 เป็นเงิน 
จ านวน 36 ตัว เป็นเงิน 84,744.00 บาท 116,000.84 บาท
2.เปล่ียนธรณีประตูยาว 2 เมตร (ห้องคลังพัสดุและห้องพิมพ์)
จ านวน 2 เส้น เป็นเงิน 1,712.00 บาท  เนื่องจากพื้นธรณีไม่เรียบ
(เสียรูป) ท าให้บานประตูปิดไม่สนิท
3.เปล่ียนโช๊คประตูบานสวิง 7 บานเด่ียว ยี่ห้อ Diamond รุ่น 400
จ านวน 7 ตัว เป็นเงิน 16,478.00 บาท
4.เปล่ียนกลอนประตูบานสวิง 2 บานคู่ ยี่ห้อ AAA จ านวน 4 ตัว
เป็นเงิน 3,424.00 บาท
5.เปล่ียนสักหลาดประตู จ านวน 1 บานคู่ (ไม่คิดค่าอุปกรณ์)
6.เปล่ียนกุญแจประตูบานสวิง ยี่ห้อ showa no.8558 จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,510.84 บาท
7.ค่าแรงเปล่ียนอุปกรณ์ (โช๊คประตูบานสวิง ธรณีประตู กลอนประตู
สักหลาดและกุญแจ) และปรับบานประตู 7 บานคู่ 1 บานเด่ียว แก้ไข
ฝาปิดคานบน 3 บาน เป็นเงิน 8,132.00 บาท

41 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 337,680 บาท วิธีพิเศษ
สิงหาคม 2559 ต้ังแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559
จ านวน 27 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 80,640 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 80,640 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน กันยายน  2559 จ านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที่ 02.6/117 ลว. 5 ส.ค. 59 สถิติ ที่ 02.6/117 ลว. 5 ส.ค. 59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

80,640 บาท

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 141,120 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 141,120 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน กันยายน  2559 จ านวน  11  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สถิติ ที่ 02.7/154 ลว. 8 ส.ค. 59 สถิติ ที่ 02.7/154 ลว. 8 ส.ค. 59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

141,120 บาท

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 115,920 บาท) รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 115,920 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน กันยายน  2559 จ านวน  9  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที่ 02.3/142 ลว. 5 ส.ค.59 สถิติ ที่ 02.3/142 ลว. 5 ส.ค.59 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 10 คน จ านวน 10 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

115,920 บาท

42 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ 22,019.53 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 22,019.53 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น Aficio 3352SP รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้ (ราคากลาง 22,019.53 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
 - ชุดสร้างภาพ  จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 18,788.13 บาท 22,019.53 บาท
 - ผงเหล็กสีด า เคร่ืองเอเอฟ 2015/2015  จ านวน 1 ถุง
เป็นเงิน 2,055.47 บาท
 - ลูกกล้ิงกลับกระดาษ  จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 655.91 บาท
 - ลูกยางป้อนกระดาษ (ลูกยางป้อนถาด 1) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 379.85 บาท
 - ลูกยางป้อนกระดาษชุดป้อนต้นฉบับ  จ านวน 1 ชิ้น 
เป็นเงิน  140.17 บาท

43 จ้างผลิตส าเนาแผ่นซีดี "รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ.2559 17,173.50 บาท ตกลงราคา บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล 17,173.50 บาท บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 17,173.50 บาท) อินดัสตร้ี จ ากัด อินดัสตร้ี จ ากัด ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.ค่าผลิตแผ่น CD พร้อมสกรีนระบบ OFFSET 4 สี เป็นเงิน 
จ านวน 300 แผ่น เป็นเงิน 3,852.00 บาท 17,173.50 บาท
2.ค่าแม่พิมพ์ (STAMPER) จ านวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 2,140.00 บาท
3.ค่า Place จ านวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 1,070.00 บาท
4.ค่าปกกระกาษ 120 แกรม อาร์ตมันธรรมดา ขนาดประมาณ
12X24 cm. พับคร่ึง พร้อมมีข้อความบนสันกล่อง พิมพ์ 4 สี
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 300 ปก
เป็นเงิน 8,667.00 บาท
5.ค่ากล่อง Slim  แบบบาง พร้อมบรรจุ ซิลพลาสติกใส
จ านวน 300 กล่อง เป็นเงิน 1,444.50 บาท

44 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองส ารองไฟ 10,143.60 บาท ตกลงราคาบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 10,143.60 บาท บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(UPS) รวม จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง 10,143.60 บาท) เป็นเงิน 10,143.60 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยี่ห้อ Samsung 10,143.60 บาท
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-
10024-0942-0037/54 (กลุ่มประสานสถิติด้านสังคม สบส.)
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Fuser Unit   จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนชุดท าความร้อน   เป็นเงิน 3,959.00 บาท
 - Repair Power Supply  จ านวน 1 ชุด
ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย   เป็นเงิน 1,498.00 บาท
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser  ยี่ห้อ Samsung
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-
10154-0942-0077/54 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสค.)
รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Fuser Unit   จ านวน 1 ชุด
เปล่ียนชุดท าความร้อน   เป็นเงิน 3,959.00 บาท
3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น
BR500CI Back UPS RS 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0949-003-
04/54 (ฝ่ายบริหารทั่วไป สนว.) รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Change Battery 12V 7.5A  จ านวน 1 ชิ้น
เปล่ียนแบตเตอร่ี   เป็นเงิน 727.60 บาท

45 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 33,837.68 บาท ตกลงราคาบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัด 33,837.68 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จ ากัดมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ไส้กรองอากาศ ซ่อมคลัทช์ (เปล่ียนแผ่นคลัทช์,หวีคลัทช์, ลูกปืน (ราคากลาง 33,837.68 บาท) เป็นเงิน 33,837.68 บาท เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

กดคลัทช์,น้ ามันเกียร์ทรานเฟอร์,แหวนรองใหญ่,เจียร์ฟายวิล) 33,837.68 บาท
บูชฉีกขาด (เปล่ียนปีกนกล่างซ้าย,เปล่ียนปีกนกล่างขวา) บูชหลวม
(เปล่ียนหม้อกรองอากาศ) มีเสียงดัง (เปล่ียนมอเตอร์พัดลม,ใบพัดลม
หม้อน้ า)  ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-6008
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-0176-0702-0001/48

46 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta 23,689.80 บาท ตกลงราคา บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ 23,689.80 บาท บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
รุ่น bizhub 363 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9556- (ราคากลาง 23,689.80 บาท) (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
0906-0008/53 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังต่อไปนี้ เป็นเงิน 
 - ชุดใส่ผงแม่เหล็ก    จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,029.90 บาท 23,689.80 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษ  จ านวน 4 ชิ้น เป็นเงิน 1,498.00 บาท
 - ลูกยางกันกระดาษซ้อน  จ านวน 1 ชิ้น  เป็นเงิน 599.20 บาท
 - ตัวเคลียประจุไฟฟ้า       จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,829.70 บาท
 - ตัวประสมสร้างภาพ (ผงแม่เหล็ก)  จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 5,778.00 บาท
 - แม่พิมพ์รับภาพ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,955.00 บาท

47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 222,453 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 222,453 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เพื่อใช้ในโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับ (ราคากลาง 222,453 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
คุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปี 222,453 บาท
งบประมาณ พ.ศ.2559 และโครงการส ารวจความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12060100-16828-0906-0001/58
และ 1105-07-12060100-14643-0906-0006/57 
จ านวน 6 รายการ ดังนี้
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น  Docucenter IV4070 
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(รหัสสินค้า CT201820)  จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 17,120.00 บาท
2.ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี  Fuji Xerox สีด า 
(รหัสสินค้า CT201370) จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 23,005.00 บาท
3.ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี  Fuji Xerox สีฟ้า (รหัสสินค้า 
CT201371) จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 59,920.00 บาท
4.ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี  Fuji Xerox  สีชมพู (รหัสสินค้า
CT201372) จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 59,920.00 บาท
5.ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี  Fuji Xerox สีเหลือง (รหัสสินค้า
CT201373) จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 59,920.00 บาท
6.กล่องใส่ผงหมึกเสีย (รหัสสินค้า CWAA0751)  จ านวน 2 กล่อง
เป็นเงิน 2,568.00 บาท

48 จ้างพิมพ์แบบสอบถามการส ารวจการติดตามระดับความรู้และการ 96,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 61,200 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2559 (ราคากลาง 61,200 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 12,000 เล่ม 61,200 บาท

49 จ้างซ่อมรถยนต์ (ปั้มหัวฉีด) และเปล่ียนสายพานพัดลม,ลูกรอก 54,824.66 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด 54,824.66 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
สายพาน, ลูกปืนลูกรอกสายพานแอร์ของรถยนต์ ทะเบียน (ราคากลาง 54,824.66 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-3553-0702- 54,824.66 บาท
0006/49 ดังนี้
 - สายพานพัดลม  เป็นเงิน 1,465.90 บาท
 - ลูกรอกสายพาน เป็นเงิน 6,634.00 บาท
 - ลูกปืนลูกรอกสายพานแอร์ เป็นเงิน 2,707.10 บาท
 - ค่าซ่อมปั้มหัวฉีด เป็นเงิน 44,017.66 บาท

50 จ้างท าแผ่นป้ายชื่อผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 2,500 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต 2,033 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
การส่ือสาร นายธารธรรม อุประวงศา ท าด้วยทองเหลือง ขนาด (ราคากลาง 2,033 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ความกว้าง 7 ซม. ยาว 50 ซม. ตัวอักษาไทย แบบ TH SarabunPSK 2,033 บาท
สีน้ าเงิน สูง 2.5 ซม. กัดกรด การจัดกึ่งกลางขึ้นอยู่กับตัวอักษา
ความหนาของตัวอักษา 4 มม. จ านวน 1 ป้าย

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิติจอล ยี่ห้อ 44,137.50 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 44,137.50 บาท บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ริโซ่  รุ่น RZ370 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-0081- (ราคากลาง 44,137.50 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
0916-0001/48 จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 44,137.50 บาท
1. หมึกพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล RZ370 (RZ-INK-BK)
จ านวน 25 ขวด เป็นเงิน 20,062.50 บาท
2.กระดาษไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล RZ370 ขนาด A3/
LEADGER (RZ-MAST-A3) จ านวน 10 ม้วน เป็นเงิน 24,075.00 บาท

52 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รุ่น SP311 หมายเลข 196,826.50 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 196,826.50 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-16175-0914-0007/57 (สบจ), (ราคากลาง 196,826.50 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
1105-07-12060100-16173-0914-0005/57 (สธม), ส าหรับ 196,826.50 บาท
เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิติจอล หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060100-9241-0916-0001/53 (สพบ), 1105-01-12060100-
0081-0916-0001/48 (กสบ), 1105-06-12060100-14650-
0916-0002/57 (สบจ) และส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh
รุ่น MP 2320D หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-13455-
0906-0007/56 (สสก) ,1105-06-12060100-16176-0906-
0011/57 (สบจ), 1105-07-12060100-16179-0906-0014/57
(สธม)  รวม 4 รายการ  ดังนี้
1.หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รุ่น SP311 (11SP311TN)
จ านวน 5 ตลับ (สบจ.1,สธม.4) เป็นเงิน 18,190.00 บาท
2.หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า ริโก้  รุ่น DX4545, DD4450, (31SI4500)
จ านวน 110 กล่อง  (สพบ.20,กสบ.80,สบจ.10) 
เป็นเงิน 47,080.00 บาท
3.กระดาษไขแม่พิมพ์ ริโก้ รุ่น DX4545 (31SM4500) จ านวน 36
ม้วน (สพบ.,กสบ.30) เป็นเงิน 84,744.00 บาท
4.หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ริโก้รุ่น MP3352SP,2320D,MP3053
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(AF227TN) จ านวน 25 ขวด (สสก.3,สบจ.13,สธม.9)
เป็นเงิน 46,812.50 บาท)
 - วงเงินงบประมาณ สพบ. เป็นเงิน 22,684.00 บาท
 - วงเงินงบประมาณ กสบ. เป็นเงิน 104,860.00 บาท
 - วงเงินงบประมาณ สสก. เป็นเงิน 5,617.50 บาท
 - วงเงินงบประมาณ สบจ. เป็นเงิน 20,865.00 บาท
จากงบประมาณปี 2559 โครงการส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
กิจกรรมหลักจัดท าโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
 - วงเงินงบประมาณ สบจ. เป็นเงิน 11,395.50 บาท
จากงบประมาณรายจ่ายอื่นโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เบิกแทนส านักงาน กพร.)
 - วงเงินงบประมาณ สธม. เป็นเงิน 11,235.00 บาท
จากงบประมาณรายจ่ายอื่นโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการและจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เบิกแทนส านักงาน กพร.)
 - วงเงินงบประมาณ สธม.เป็นเงิน 14,552.00 บาท
จากงบประมาณรายจ่ายอื่น โครงการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ปี 2559
(เบิกแทนส านักงาน ป.ป.ส.)
 - วงเงินงบประมาณ สธม. เป็นเงิน 5,617.50 บาท
จากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เบิกแทนกันของส านักงานอัยการ
สูงสุด)

53 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับปฏิบัติงานโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม113,959.48 บาท ตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด 113,595.48 บาท บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ.2560 โดยใช้กับเคร่ือง  HP officejet 6000 หมายเลขครุภัณฑ์ (ราคากลาง 113,595.48 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
สสค.-0944-004-03/52, เคร่ือง Samsung CLP 770ND หมายเลข 113,595.48 บาท
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10064-0943-0004/54, เคร่ือง
Samsung ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-
10042-0942-0055/54, 1105-06-12061000-10057-0942-
0070/54, 1105-06-12061000-10058-0942-0071/54,
เคร่ือง HP Photosmart Smart 7830 หมายเลขครุภัณฑ์ สสค.-0944-
001-03/50, เคร่ือง HP Leser Jet P3005 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
06-12061000-6285-0942-0034/51, เคร่ือง HP Desk Jet ALL In
One K209g Series หมายเลขครุภัณฑ์ สบจ.-0944-001-06/54
และเคร่ือง HP Photosmart c4580 หมายเลขครุภัณฑ์ สบจ.-0944-
001-06/52  จ านวน 12 รายการ ดังนี้
1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND-(ML-D4550B)
จ านวน 8 กล่อง เป็นเงิน 48,792.00 บาท (สสก. 6, สบจ.2)
2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส Q7551XC (พิมพ์ได้ 13,000 แผ่น)
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 8,358.84 บาท (สบจ.1)
3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CD887AA (สีด า)  จ านวน 8 กล่อง
เป็นเงิน  2,294.08 บาท (สบจ.8)
4.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP  รหัส CD888AA (สี) จ านวน 6 กล่อง
เป็นเงิน 1,720.56 บาท (สบจ.6)
5.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP สีด า รหัส CB335WA จ านวน 3 กล่อง
เป็นเงิน 1,765.50 บาท (สบจ.3)
6.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP หมึกสี รหัส CB337WA
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 2,031.93 บาท (สบจ.3)
7.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส Q6470A (Black) จ านวน 4 
กล่อง เป็นเงิน 20,364.24 บาท (สสก.4)
8.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส 950XL Black Ink Cartridge 
(CN045AA) จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 5,975.95 บาท (สสก.5)
9.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส C8766WA  จ านวน 3 กล่อง
เป็นเงิน 2,895.42 บาท (สสก.3)
10.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส C8765WA จ านวน 3 กล่อง
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วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เป็นเงิน 2,413.92 บาท (สสก.3)
11.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-770ND (CLT K609S 
Black) จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 14,980.00 บาท (สสก.4)
12.หมึกส าหรับเคร่ืองพิม์ HP สีด า รหัส CD975A จ านวน 2 กล่อง
เป็นเงิน 2,003.04 บาท (สสก.2)
 - วงเงินงบประมาณ สสก. เป็นเงิน 85,226.57 บาท
 - วงเงินงบประมาณ สบจ. เป็นเงิน 28,368.91 บาท

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับปฏิบัติงานโครงการส ารวจพฤติกรรมการ 2,996 บาท ตกลงราคา บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ ากัด 2,996 บาท บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ (ราคากลาง 2,996 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
1.หมึกเคร่ืองโทรสารแคนนอน รุ่น FX-3  จ านวน 1 กล่อง 2,996.00 บาท
ใช้กับเคร่ืองโทรสาร Canon หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0914-0004/45


