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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

1 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง ไส้กรองอากาศ 5,544.74 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ้ากัด 5,544.74 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
และตรวจเช็คน้้ามันเฟืองท้าย ตรวจเช็คระบบเคร่ืองยนต์ ของ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
รถยนต์ ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-  5,544.74 บาท
3553-0702-0006/49

2 จ้างจัดท้าซองพลาสติกใส่เอกสาร ขนาด 8x11 นิ้ว + ฝากาว 40,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ้ากัด 38,423.70 บาท บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
2 นิ้ว เนื้อพลาสติก PPA ขาวนม หนา 0.16 มม./คู่ใช้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
แถบกาว ขนาด 8 มม. อย่างดี 1 เส้น พิมพ์ 1 สี 1 ด้าน 38,423.70 บาท
จ้านวน 21,000 ใบ

3 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลที่ส้าคัญ ส้ารวจการมีการใช้ 60,000 บาท ตกลงราคา บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ้ากัด 46,545 บาท บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2557 เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
จ้านวน 1,500 เล่ม  46,545 บาท

4 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์และ 9,704.90 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ้ากัด 9,704.90 บาท บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เคร่ือง Printer จ้านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER 9,704.90 บาท
รุ่น M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-085-12061000-9939-

0938-0170/54
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer Laser 
ยี่ห้อ Fujixerox รุ่น DOCU-Printer 240A 
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-3649-0942-0011/50

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น
ML-4551ND 
หมายเลครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10030-0942-0043/54

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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5 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 5,917.10 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส 5,917.10 บาท ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จ้านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ EPSON B300 5,917.10 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10069-0944-0005/54

6 จัดซ้ือผงหมึก TK-1124  ส้าหรับเคร่ืองโทรสาร ยี่ห้อ KYOCERA 6,259.50 บาท ตกลงราคา บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ 6,259.50 บาท บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
โดยใช้กับรุ่น Ecosys FS-1125 MFP        ประเทศไทย จ้ากัด        ประเทศไทย จ้ากัด วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-16170-0914-0002/57 เป็นเงิน 
จ้านวน 3 หลอด 6,259.50 บาท

7 จ้างจัดส่งวัสดุส้านักงาน ที่คงเหลืออยู๋ในคลังพัสดุ ให้ส้านักงาน 714 บาท ตกลงราคา บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ้ากัด 714 บาท บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
สถิติจังหวัด จ้านวน 3 จังหวัด เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
1.ส้านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี จ้านวน 2 กล่อง 714 บาท
2.ส้านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้านวน 1 กล่อง
3.ส้านักงานสถิติจังหวัดสตูล จ้านวน 2 กล่อง

8 จ้างพิมพ์รายงานผลการส้ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2557 45,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ้ากัด 43,870 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ้ากดั เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
(ฉบับสมบูรณ์) จ้านวน 450 เล่ม เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด

43,870 บาท

9 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 19,762.90 บาท ตกลงราคา บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ 19,762.90 บาท บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น Bizhub 363         (ประเทศไทย) จ้ากัด         (ประเทศไทย) จ้ากัด วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9558-0906-0010/53 เป็นเงิน 

19,762.90 บาท
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10 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 13,375 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 13,375 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ยี่ห้อ FUJI Xerox Docucentre I 2055 เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-7069-0906-0010/51 13,375 บาท

รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้
1.ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ จ้านวน 1 ชุด

11 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารซีร็อกซ์(รหัสสินค้า CT201820) 12,840 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 12,840 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร XEROX ใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
Fuji XEROX รุ่น Docucenter-IV4070 12,840 บาท

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-14647-0906-0010/57

จ้านวน 3 กล่อง (สบจ.)

12 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 7,928.70 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิน จ้ากัด 7,928.70 บาท บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิน จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer Samsung ML-4551ND 7,928.70 บาท

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10007-0942-0020/54

(กลุ่มวจิยัและพัฒนา)

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer Samsung ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9992-0942-0005/54

(กลุ่มการเจ้าหน้าที่)
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13 ซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร และ 26,536 บาท ตกลงราคา บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ้ากัด 26,536 บาท บริษัท เพอเรนเนียลเทรดด้ิง จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เคร่ืองโทรสารแคนนอนและบราเดอร์ รวม 6 รายการ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก้าหนด
1.หมึกเคร่ืองโทรสารแคนนอน รุ่น FX-3 จ้านวน 3 กล่อง 26,536 บาท
(สภส.2 กล่อง สบจ.1กล่อง)
2.หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารแคนนอน รุ่น NPG16
จ้านวน 2 กล่อง (สพก.)
3.หมึกเคร่ืองโทรสารแคนนอน รุ่น PG-40BK 
จ้านวน 4 กล่อง (สพก.)
4.หมึกเคร่ืองโทรสารแคนนอน รุ่น CART-W 
จ้านวน 2 กล่อง (กกค.)
5.หมึกเคร่ืองโทรสารบราเดอร์ รุ่น TN-2025 
จ้านวน 1 กล่อง (สสค.)
6.หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารแคนนอน รุ่น NPG36 
จ้านวน 1 กล่อง (ศทก.)

14 จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 5,496.59 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากดั 5,496.59 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากดั เป็นผู้เสนอราคาตรงตามเง่ือนไข
ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คและเติมน้้ามันเกียร์น้้ามันเฟืองท้าย เป็นเงิน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
น้้ามันเบรค ส้าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-5700 5,496.59 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-0216-0702-0003/48

15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer 9,030.80 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ากัด 9,030.80 บาท บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาตรงตามเง่ือนไข
จ้านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
1.เคร่ือง PrinterLaser HP laserjet P3005 9,030.80 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-6276-0942-0025/51

(กลุ่มการเจ้าหน้าที่)
2.เคร่ือง PrinterLaser HP Laserjet P3005
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-6286-0942-0035/51

(ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1)
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16 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด้าเนินงานประจ้าเดือน ธนัวาคม 2557 396,000 บาท วธิพีิเศษ

ต้ังแต่วนัที่ 1-31 ธนัวาคม 2557 จ้านวน 33 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏิบัติงานโครงการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร (108,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจดัเก็บ 108,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจดัเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง

พ.ศ.2557 และโครงการส้ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที่ 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที่ 1 มีประสบการณ์ความช้านาญ

จ้านวน 9 คน สถิติ ที่ 02.6/255 ลว. 7 พ.ย.57 สถิติ ที่ 02.6/255 ลว. 7 พ.ย.57 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ้านวน 9 คน จ้านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

 108,000บาท

2.ปฎิบัติงานโครงการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร (144,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจดัเก็บ 144,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจดัเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง

พ.ศ.2557และโครงการส้ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที่ 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที่ 2 มีประสบการณ์ความช้านาญ

จ้านวน 12 คน สถิติ ที่ 02.7/284 ลว. 10 พ.ย.57 สถิติ ที่ 02.7/284 ลว. 10 พ.ย.57 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ้านวน 12 คน จ้านวน 12 คน งบประมาณและราคากลาง

เป็นเงิน 

144,000 บาท

3.ปฎิบัติงานโครงการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร (144,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจดัเก็บ 144,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส้านักบริหารจดัเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง

พ.ศ.2557และโครงการส้ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที่ 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที่ 3 มีประสบการณ์ความช้านาญ

จ้านวน 12 คน สถิติ ที่ 02.3/269 ลว. 13  พ.ย. 57 สถิติ ที่ 02.3/269 ลว. 13  พ.ย. 57 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ้านวน 12 คน จ้านวน 12 คน งบประมาณและราคากลาง

เป็นเงิน 

144,000 บาท

17 จ้างพิมพ์รายงานการส้ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 95,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ้ากดั 79,900 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จ้ากดั เป็นผู้เสนอราคาตรงตามเง่ือนไข
และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2557 จ้านวน 350 เล่ม เป็นเงิน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ

79,900 บาท

18 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 1,915.30 บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สยามแบตเตอร่ีอเิลคทรอนิคส์ 1,915.30 บาท หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สยามแบตเตอร่ีอเิลคทรอนิคส์ เป็นผู้เสนอราคาตรงตามเง่ือนไข
ทะเบียน ศจ-6005 หมายเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
1105-00-12060200-0177-0702-0002/48  ดังนี้ 1,915.30 บาท

1.แบตเตอร่ีน้้า ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 45Ah
ยี่ห้อ GS/NS 60(L/R)  จ้านวน 1 ลูก



6

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

19 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Notebook, เคร่ืองโทรสาร 10,807 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ากัด 10,807 บาท บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคาตรงตามเง่ือนไข
และเคร่ือง Printer รวม จ้านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
1.เคร่ือง Notebook FUJITSU Life book 10,807 บาท

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-8904-0954-
0003/53 (กลุ่มบริการและสนับสนุน)
2.เคร่ืองโทรสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น L380s 
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-6988-0914-
0002/51 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศสร.)
3.เคร่ือง PrinterLaser HP Laserjet P3005
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-6283-0942-
0032/51 (กลุ่มประสานและควบคุมคุณภาพข้อมูล)


