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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

1 จา้งจดัส่งแบบสอบถามและเอกสาร 30,000 บาท ตกลงราคา บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากดั 20,400 บาท บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 (ราคากลาง 20,400 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

ใหส้ถติิจงัหวดั จ านวน 76 จงัหวดั 20,400 บาท

2 จา้งซ่อมแซมท่อน้ าประปา ซิงค์ และถงัดักไขมนั 100,000 บาท ตกลงราคา บริษทั เกรท ออล คอนซัลแตนท ์จ ากดั 97,370 บาท บริษทั เกรท ออล คอนซัลแตนท์ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ท่ีติดต้ังอยูใ่นหอ้งเตรียมอาหาร (Pantry) (ราคากลาง 97,370 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

ภายในพืน้ท่ีของส านกังานสถติิแหง่ชาติ 97,370 บาท

รายละเอยีดดังนี้

 -  ถงัดักไขมนั  จ านวน 6  ใบ

 - กอ็กน้ าซิงค์น้ า  จ านวน 20 ชุด

 - สายน้ าดีสแตนเลส  จ านวน 20 เส้น

 - วาล์วส าหรับเปดิ-ปดิ  จ านวน 20 ชุด

 - สามทางส าหรับเคร่ืองกรองน้ า จ านวน20ชุด

 - สายท่อเดรน ส าหรับถงัดักไขมนั (เดิม)

จ านวน 20 เส้น

 - อปุกรณ์ Support & Fitting 1 เหมา

3 จา้งพมิพร์ายงาน "เร่ืองเล่า...จากตัวเลข #3" 60,000 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก 38,000 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

จ านวน 500 เล่ม (ราคากลาง 97,370 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

38,000 บาท

4 จา้งพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ 40,000 บาท ตกลงราคา บริษทั ธนาเพรส จ ากดั 32,100 บาท บริษทั ธนาเพรส จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ส ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ (ราคากลาง 97,370 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

การส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2558 32,100 บาท

จ านวน 1,500 เล่ม

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

5 จา้งเปล่ียนกรองโซล่า รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 1,555.78 บาท ตกลงราคา บริษทั สยามนสิสันออโต้ จ ากดั 1,555.78 บาท บริษทั สยามนสิสันออโต้ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ฮท-6723 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00- (ราคากลาง 1,555.78 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

12060200-9493-0702-0004/53 1,555.78 บาท

6 จา้งพมิพร์ายงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 80,000 บาท ตกลงราคา บริษทั ธนาเพรส จ ากดั 68,100.15 บาท บริษทั ธนาเพรส จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

1.พมิพร์ายงานการส ารวจการยา้ยถิน่ของ (ราคากลาง 68,100.15 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

ประชากร พ.ศ.2558 (ฉบบัสมบรูณ์) 68,100.15 บาท

จ านวน 450 เล่ม เปน็เงิน 43,383.15 บาท

2.พมิพร์ายงานการส ารวจสุขภาพจติ (ความสุข)

คนไทย กนัยายน 2558 จ านวน 500 เล่ม

เปน็เงิน 24,717.00 บาท

7 จา้งจดัส่งคู่มอืการปฏบิติังานและเอกสารท่ีใช้ 70,000 บาท ตกลงราคา บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากดั 18,951 บาท บริษทั พสัดุภณัฑ์ไทย จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ในการปฏบิติังาน โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม (ราคากลาง 18,951 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

พ.ศ. 2560 ใหส้ถติิจงัหวดั จ านวน 74  จงัหวดั 18,951 บาท

8 จา้งท าสายคล้องบตัรพร้อมอปุกรณ์ พนกังาน 21,828 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีเอส พร้ิน โปรดักส์ 21,828 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พ ีเอส พร้ิน โปรดักส์ มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

เจา้หนา้ท่ี ตาม พ.ร.บ.สถติิ พ.ศ.2550 (ราคากลาง 21,828 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

จ านวน 300 ชุด รายละเอยีดดังนี้ 21,828 บาท

1.สายคล้องบตัร "ส านกังานสถติิแหง่ชาติ"

ขนาดกวา้ง 1.30 ซม. ยาว 90 ซม. พร้อมพมิพ์

ช่ือ "ส านกังานสถติิแหง่ชาติ" สีเหลืองบน

สายคล้องสีแดงเลือดหม ู1 สีและปัม้โลโกเ้รซ่ิน
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ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

2 จดุ จ านวน 300 ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วย

 - กรอบพลาสติกใสแขง็แนวนอน ส าหรับใส่บตัร

 - อปุกรณ์คล๊ิปหอ้ยบตัร

 - ท่ีปรับระยะสาย

 - พลาสติกเคลือบบตัร ความหนา 1.25 ไมครอน

9 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนนิงานประจ าเดือน วธิพีเิศษ

พฤษภาคม 2559 ต้ังแต่วนัท่ี 1-31 พฤษภาคม 2559

จ านวน 29 คน รายละเอยีดดังนี้ 413,905 บาท

1.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 100,845 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 106,960 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน พฤษภาคม 2559 จ านวน  7  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่1 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 1 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.6/47 ลว. 5 เม.ย. 59 สถติิ ท่ี 02.6/47 ลว. 5 เม.ย. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

106,960 บาท

2.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 170,760 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 170,760 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน พฤษภาคม 2559 จ านวน  12  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่2 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 2 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.7/65 ลว. 4 เม.ย.59 สถติิ ท่ี 02.7/65 ลว. 4 เม.ย.59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

170,760 บาท

3.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจ  (ราคากลาง 142,300 บาท) รายชือ่ตามบนัทกึส านกับริหารจดัเกบ็ 142,300 บาท รายชือ่ตามบนัทึกส านกับริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้ง

ในเดือน พฤษภาคม 2559 จ านวน  10  คน ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่3 ขอ้มลูสถติิ ส่วนบริหารสถติิพืน้ท่ี 3 มปีระสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที ่02.3/53 ลว. 5 เม.ย. 59 สถติิ ท่ี 02.3/53 ลว. 5 เม.ย. 59 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 10 คน จ านวน 10 คน เปน็เงิน งบประมาณและราคากลาง

142,300 บาท
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วงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง(บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

10 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองโทรสาร 1,712 บาท ตกลงราคา บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เนต็เวร์ิค จ ากดั 1,712 บาท บริษทั โกลบอล คอมพวิเตอร์ เนต็เวร์ิค จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ยีห่อ้ Canon รุ่น JX-210P  หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 1,712 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

สพก-0914--001-05/53  1,712 บาท

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - ซ่อมหวัพมิพ ์จ านวน 1 ช้ิน

 - เปล่ียนยางปาดหมกึ  จ านวน 1 ช้ิน

 

11 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer Laser 7094.10 บาท ตกลงราคา บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 7,094.10 บาท บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ยีห่อ้ Samsung รุ่น CLP770ND หมายเลขครุภณัฑ์ (ราคากลาง 7,094.10 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1105-02-12061000-10064-0943-0004/54 7,094.10 บาท

1105-02-12061000-10064-0943-0004/54

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังนี้

 - Change Tranfer Belt

เปล่ียนชุดผสมสี  จ านวน 1 ชุด

 - Change Pick-up Roller

เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ จ านวน 1 ชุด

12 ซ้ือวสัดุส านกังาน ส าหรับปฏบิติังานโครงการ 20,062.50 บาท ตกลงราคา บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 20,062.50 บาท บริษทั ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของ (ราคากลาง 20,062.50 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

ชาวไทย พ.ศ.2559  จ านวน 1 รายการดังนี้ 20,062.50 บาท

1.หมกึพมิพส์ าเนา RZ สีด า (RZ-INK-BK) ส าหรับ

เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอลของกลุ่มลารบรรณ

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-9609-

0916-0001/54  จ านวน 25 กล่อง
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รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2559

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วธิซ้ืีอ/จา้ง ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

13 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับปฏบิติังานโครงการ 76,437.59 บาท ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 76,437.59 บาท บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของ (ราคากลาง 76,437.59 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัซ้ือ

ชาวไทย พ.ศ.2559  จ านวน 12 รายการ ทีใช้ 76,437.59 บาท

กบัเคร่ืองพมิพ ์Samsung หมายเลขครุภณัฑ์

1105-03-12061000-10038-0942-0051/54

1105-03-12061000-13514-0942-0007/56

เคร่ืองพมิพ ์HP หมายเลขครุภณัฑ์ 

1105-03-12061000-6264-0942-0013/51

สสก-0944-006-03/57,1105-03-12061000

 - 6246-0943-0001/51 และ สสก-0942-001

 - 03/57  รายละเอยีดดังนี้

1.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung

ML-4551ND (ML-D4550B) จ านวน 2 กล่อง

2.ผงหมกึเคร่ือง พมิพ ์HP LaserJet P3005

รหสั Q7551A จ านวน 2 กล่อง

3.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 950XL

Black Ink Cartridge (CN045AA) จ านวน5กล่อง

4.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 951XL

Cyan Ink Cartridge (CN046AA) จ านวน 5กล่อง

5.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 951XL

Magenta Ink Cartridge (CN047AA) 

จ านวน 5 กล่อง

6.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั 951XL

Yellow Ink Cartridge (CN048AA) จ านวน 5 กล่อง

7.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั Q6470A

(Black) จ านวน 1 กล่อง
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8.หมกึส าหรับเคร่ือง HP รหสั Q7581A (Cyan)

จ านวน 1 กล่อง

9.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์PH รหสั  Q7582A

(Yellow) จ านวน 1 กล่อง

10.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหสั Q7583A

11.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung 

ML-4510ND (MLT-D307L) จ านวน 1 กล่อง

12.หมกึส าหรับเคร่ืองพมิพ ์ HP รหสั CE285AC

จ านวน 2 กล่อง

14 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 6,259.50 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ควอลิท ีไอท ีเซอร์วสิ 6,259.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ควอลิที ไอที เซอร์วสิ มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ (ราคากลาง 6,259.50 บาท) เปน็เงิน  ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

1.เปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยีห่อ้ Lexmark 6,259.50 บาท

รุ่น E330 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-

12061000-3349-0942-0008/49 

รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - Fuser Assy Exchange  จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดกระบอกท าความร้อน

 - Photo Conductor  จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดดร้ัมแมบ่ท

 - Pickup Roller  จ านวน 1 ชุด

เปล่ียนชุดลูกยางโหลดกระดาษ

 - Service Charge  จ านวน 1 ชุด

ปรับแต่แกไ้ขและเปล่ียนอปุกรณ์
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15 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 3,348.03 บาท ตกลงราคา บริษทั โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั 3,348.03 บาท บริษทั โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั มคุีณสมบติัและเสนอราคาอยู่

น้ ามนัเคร่ือง ตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. (ราคากลาง 3,348.03 บาท) เปน็เงิน ในวงเงินท่ีจะด าเนนิการจดัจา้ง

ส าหรับรถยนต์ทะเบยีน ฮพ-9094 หมายเลข 3,348.03 บาท

ครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-12939-0702-

0017/55

16 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจดัหาระบบ 11,721,600 บาท ประกวดราคา 1.บริษทั แอมโปไมโครซิส จ ากดั 11,421,600 บาท บริษทั บญุ เทคโนโลย ี จ ากดั เนือ่งจากมคุีณสมบติั เสนอราคา

คอมพวิเตอร์เพือ่ทดแทนและเพิม่ศักยภาพ (ราคากลาง 11,721,528 บาท)อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษทั บญุ เทคโนโลย ีจ ากดั 11,699,855 บาท เปน็เงิน และยืน่เอกสารหลักฐานประกอบ

(ส่วนภมูภิาค) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 (e-bidding) 3. บริษทั สยาม ทซีี เทคโนโลย ีจ ากดั 11,713,200 บาท 11,698,650 บาท การพจิารณาครบถว้นถกูต้องตาม

รวม 4 รายการ ดังนี้ ท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา

1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวล และเสนอราคาต่ าสุดอยูใ่นวงเงิน

ยีห่อ้ Lenove รุ่นThinkCenter M700 TOWER งบประมาณ และบริษทัฯ ปรับลด

จ านวน 228 เคร่ือง ราคาลงเหลือ 11,698,650 บาท

2.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า

แบบ Network  ยีห่อ้ Samsung

รุ่น ProXpress M4030ND จ านวน 87 เคร่ือง

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ยีห่อ้ Microsoft

รุ่น Microsoft window10 Pro จ านวน 228 ชุด

4.ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ยีห่อ้ Microsoft

รุ่น Microsoft Office2016 Standard 

จ านวน 228 ชุด

ก าหนดยืน่ขอ้เสนอ วนัท่ี 15 ม.ีค.59
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17 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจดัหาระบบ 15,833,500 บาท ประกวดราคา 1.บริษทั แอมโปไมโครซิส จ ากดั 15,183,000 บาท บริษทั บญุ เทคโนโลย ี จ ากดั เนือ่งจากมคุีณสมบติั เสนอราคา

คอมพวิเตอร์เพือ่ทดแทนและเพิม่ศักยภาพ (ราคากลาง 15,828,360 บาท)อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษทั บญุ เทคโนโลย ีจ ากดั 15,799,990 บาท เปน็เงิน ครบถว้นถกูต้องตามท่ีก าหนด

(ส่วนกลาง) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 (e-bidding) 3. บริษทั สยาม ทซีี เทคโนโลย ีจ ากดั 15,815,300 บาท 15,799,990 บาท ในเอกสารประกวดราคาฯ และ

รวม 5 รายการ ดังนี้ เสนอราคารวมต่ าสุดอยูใ่นวงเงิน

1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล งบประมาณ และราคากลางท่ี

ยีห่อ้ Lenove รุ่นThinkCenter M700 TOWER ก าหนด

จ านวน 300 เคร่ือง

2.เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุค้ ส าหรับงาน

ประมวลผล ยีห่อ้ Lenovo รุ่น B40-80

จ านวน 40 เคร่ือง

3.เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า

แบบ Network  ยีห่อ้ Samsung

รุ่น ProXpress M4030ND จ านวน 65 เคร่ือง

4.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ยีห่อ้ Microsoft

รุ่น Microsoft window10 Pro จ านวน 340 ชุด

5.ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ยีห่อ้ Microsoft

รุ่น Microsoft Office2016 Standard 

จ านวน 340 ชุด

ก าหนดยืน่ขอ้เสนอ วนัท่ี 15 ม.ีค.59


