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แบบ สขร. ๑

1 จ้างพิมพ์ซองพลาสติกใส่เอกสาร 68,000.00 66,639.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
 - ขนาด 10.5X13 น้ิว + ฝากาว 3 น้ิว เป็นเงิน 66,639.00 บาท เป็นเงิน 66,639.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 065/2565
 - เน้ือพลาสติก PPA สีขาวนม หนา 0.16 มม./คู่ ใช้แถบกาวขนาด ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 พ.ค.65
8 มม. อย่างดี 1 เส้น พิมพ์ 1 สี 1 ด้าน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จ านวน 29,100 ใบ เป็นเงิน 66,639.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 66,639.00 บาท

2 จัดซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับใช้งานกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 3,718.25 3,718.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 เป็นเงิน 3,718.25 บาท เป็นเงิน 3,718.25 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 022/2565
 - แบตเตอร่ี GS รุ่น GT195R 12V 85AH จ านวน 1 ลูก ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 พ.ค.65
เป็นเงิน 3,718.25 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,718.25 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างจัดท าร่มเพ่ือเป็นของสมนาคุณ โครงการส ารวจสถานการณ์เด็ก 454,000.00 454,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ็ดดาวเหนือ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เจ็ดดาวเหนือ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 (MICS7) จ านวน 4,540 คัน เป็นเงิน 454,000.00 บาท เป็นเงิน 454,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 066/2565
(กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 พ.ค.65
รวมเป็นเงิน 454,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งานกับรถยนต์หมายเลข 12,564.00 12,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ทะเบียน ฮฮ-4768 ย่ีห้อ Nissan/nv350 urvan หมายเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน 12,564.00 บาท เป็นเงิน 12,564.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 023/2565
1105-01-12060200-41891-0702-0019/62 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 พ.ค.65
 - ยาง ย่ีห้อ บริดสโตน 205-70-15 BS R611  จ านวน 4 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 12,564.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,564.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันท่ี   1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Laser ย่ีห้อ HP รุ่น Laserjet ProM404dn 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-65887-0942-01345/63 เป็นเงิน 3,745.00 บาท เป็นเงิน 3,745.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 067/2565
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 พ.ค.65
 - Change Formatter Boad (เปล่ียนเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 3,745.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค) รวมเป็นเงิน 3,745.00 บาท

6 จ้างพิมพ์รายงาน สรุปผลท่ีส าคัญ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 60,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ของครัวเรือน พ.ศ. 2564 (Pocket Book) จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 35,000.00 บาท เป็นเงิน 35,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 068/2565
เป็นเงิน 35,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 พ.ค.65
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย ) รวมเป็นเงิน 35,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

7 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2,760.60 2,760.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ฮฮ-4768 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 2,760.60 บาท เป็นเงิน 2,760.60 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 024/2565
41891-0702-0019/62 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ค.65
 - แบตเตอร่ี GS รุ่น MFX-80L ขนาด 12V 75AH จ านวน 1 ลูก จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,760.60 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 2,760.60 บาท

8 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 1,433.80 บาท 1,433.80 1,433.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,433.80 บาท เป็นเงิน 1,433.80 บาท เป็นเงิน 1,433.80 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 069/2565

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 พ.ค.65
จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันท่ี   1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รวมเป็นเงิน 4,761.50 บาท เป็นเงิน 4,761.50 บาท เป็นเงิน 4,761.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 070/2565
1. จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Lenovo รุ่น Idea Centre ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 พ.ค.65
B550 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-14769-0938-0011/57 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี
 - Repair Main Board (ซ่อมเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 3,317.00 บาท
2. จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Lenovo รุ่น Idea Centre
B550 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-14772-0938-0014/57
(กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร) รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี
 - Change HDD WD BLUE 1TB (เปล่ียนฮาร์ดดิสก์) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,444.50 บาท
(กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร, ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)
รวมเป็นเงิน 4,761.50 บาท

10 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจการย้ายถ่ินของประชากร 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2564 (ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 25,000.00 บาท เป็นเงิน 25,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 071/2565
เป็นเงิน 25,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 พ.ค.65
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม ) รวมเป็นเงิน 25,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตรระดับ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมู่บ้าน พ.ศ. 2564 จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 24,000.00 บาท เป็นเงิน 24,000.00 บาท เป็นเงิน 24,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 072/2565
(กลุ่มสถิติการเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 พ.ค.65

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันท่ี   1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

12 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ 125,640.00 12,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน 12,564.00 บาท เป็นเงิน 12,564.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 025/2565
1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 พ.ค.65
 - BS207015R611 ยาง 205/70-15 BS R611 จ านวน 4 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 12,564.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,564.00 บาท

13 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งานกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3,718.25 3,718.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิกส์ จ ากัด บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิกส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ฮภ-6419 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 3,718.25 บาท เป็นเงิน 3,718.25 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 026/2565
13458-0702-0007/56  ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 พ.ค.65
 - แบตเตอร่ี GS รุ่น GT195R ขนาด 12V 85AH จ านวน 1 ลูก จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 3,718.25 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,718.25 บาท


