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1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในโครงกำรส ำมะโน 10,000.00 6,757.05 เฉพำะเจำะจง เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ
ธุรกิจและอุตสำหกรรม พ.ศ. 2565 ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ
(กองสถิติอุตสำหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 6,757.05 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร
รำยละเอียดดังน้ี จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
1. ซ้ือวัสดุส ำนักงำนหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ย่ีห้อ RICOH รุ่น MP บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ใบส่ังซ้ือ
 3352SP รหัสสินค้ำ AF227TN จ ำนวน 1 ขวด เป็นเงิน 2,568.00 บำท เป็นเงิน 2,568.00 บำท เป็นเงิน 2,568.00 บำท 035/2565

ลว. 1 ส.ค.65

2. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร รวมเป็นเงิน 909.50 บำท ดังน้ี บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ำกัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือ
2.1. แฟ้มซองพลำสติก ขนำด เอ-4 (12 ซอง/แพ็ค) ย่ีห้อ ออร์ก้ำ เป็นเงิน 909.50 บำท เป็นเงิน 909.50 บำท 036/2565
จ ำนวน 10 แพ็ค เป็นเงิน 353.10 บำท ลว. 1 ส.ค.65
2.2. แท่นตัดเทป ขนำดใหญ่ ตรำม้ำ จ ำนวน 2 อัน เป็นเงิน 128.40 บำท
2.3. เคร่ืองเหลำดินสอ ย่ีห้อ ออฟฟิศเวย์ จ ำนวน 2 เคร่ือง
เป็นเงิน 428.00 บำท

3. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CF502X บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก.(มหำชน)บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก.(มหำชน) ใบส่ังซ้ือ
 (สีเหลือง) จ ำนวน 1 กล่อง  เป็นเงิน 3,279.55 บำท เป็นเงิน 3,279.55 บำท เป็นเงิน 3,279.55 บำท 037/2565

ลว. 1 ส.ค.65

2 จ้ำงเปล่ียนไส้กรองน้ ำมันเคร่ืองดีเซล รถยนต์รำชกำร  ย่ีห้อ TOYOTA 434.42 434.42 เฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. บ. โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
รถตู้ หมำยเลขทะเบียน ฮล-127 กรุงเทพมหำนคร หมำยเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน 434.42 บำท เป็นเงิน 434.42 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 095/2565
1105-01-12060200-16315-0702-0006/58 เป็นเงิน 434.42 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 3 ส.ค.65
(กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 434.42 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565
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วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ย่ีห้อ HP รุ่น 348 G5 3,638.00 3,638.00 เฉพำะเจำะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-62744-0954-0053/63 เป็นเงิน 3,638.00 บำท เป็นเงิน 3,638.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 096/2565
เป็นเงิน 3,638.00 บำท รำยกำรท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 3 ส.ค.65
 - Change Battery  (เปล่ียนแบตเตอร์ร่ี) จ ำนวน 1 ช้ิน จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,782.00 บำท ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
 - Repair Touch Pad (ซ่อมทัชแพด) จ ำนวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 856.00 บำท
(กลุ่มสถิติแรงงำน กองสถิติสังคม ) รวมเป็นเงิน 3,638.00 บำท

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucenter-N4070 17,120.00 17,120.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-14647-0906-0010/57 เป็นเงิน 17,120.00 บำท เป็นเงิน 17,120.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 097/2565
เป็นเงิน 17,120.00 บำท รำยกำรท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 4 ส.ค.65
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96K) (CT350942) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จ ำนวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 17,120.00 บำท ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพ้ืนท่ี  3 กองบริหำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ)
รวมเป็นเงิน 17,120.00 บำท

5 จ้ำงจัดท ำโล่ส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 32,956.00 32,956.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอมปำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท แอมปำ อินเตอร์เทรด จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
ในปี พ.ศ. 2565  จ ำนวน 22 รำย  เป็นเงิน 32,956.00 บำท เป็นเงิน 32,956.00 บำท เป็นเงิน 32,956.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 098/2565
รำยละเอียดดังน้ี ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 5 ส.ค.65
 - โล่ไม้ ติดแผ่นทองเหลืองขัดเงำ สูง 8 น้ิว กว้ำง 7 น้ิว ฐำนกว้ำง 8.7 น้ิว จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
สูง 1.5 น้ิว พร้อมกล่องบุผ้ำส ำลี สีน้ ำเงิน จ ำนวน 22 โล่ ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 32,956.00 บำท

6 จ้ำงพิมพ์รำยงำนกำรส ำรวจยอดขำยรำยไตรมำส พ .ศ. 2564 95,000.00 78,110.00 เฉพำะเจำะจง บ. ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ จก. บ. ส ำนักพัฒนำกำรบริหำรธรรมนิติ จก. เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
จ ำนวน 250 เล่ม เป็นเงิน 76,237.50 บำท เป็นเงิน 76,237.50 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 099/2565
(กลุ่มสถิติธุรกิจกำรค้ำและบริกำร กองสถสิติเศรษฐกิจ) ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 8 ส.ค.65
รวมเป็นเงิน 76,237.50 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
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วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

7 จ้ำงพิมพ์พร้อมจัดส่งแบบสอบถำมโครงกำรประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีกำร 266,000.00 266,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงจันทร์กำรพิมพ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงจันทร์กำรพิมพ์ เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
ก่อสร้ำง พ.ศ. 2566 จ ำนวน 140,000 แบบ เป็นเงิน 252,000.00 บำท เป็นเงิน 252,000.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 100/2565
(กลุ่มสถิติอุตสำหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 252,000.00 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 9 ส.ค.65

จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

8 จ้ำงพิมพ์สรุปผลท่ีส ำคัญ กำรใช้จ่ำยพลังงำนของครัวเรือน พ.ศ. 2564 60,000.00 43,900.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบำงกอกบล๊อก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบำงกอกบล๊อก เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
จ ำนวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 38,000.00 บำท เป็นเงิน 38,000.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 101/2565
(กลุ่มนถิติรำยได้รำยจ่ำย กองสถิติสังคม ) รวมเป็นเงิน 38,000.00 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 11 ส.ค.65

จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

9 จ้ำงพิมพ์รำยงำนประมวลสรุปรำยกำรเอกสำรรำยงำนสถิติเผยแพร่ใน 60,000.00 58,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบำงกอกบล๊อก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบำงกอกบล๊อก เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
รูปแบบ QR Code r.L. 2565 (Catalog of Statistical Publication เป็นเงิน 58,000.00 บำท เป็นเงิน 58,000.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 102/2565
with QR Scanner Codes 2022) จ ำนวน 1,000 เล่ม ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 11 ส.ค.65
(กลุ่มบริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 58,000.00 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

10 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองฯรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ฮย-2321 16,949.87 16,949.87 เฉพำะเจำะจง บ. โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. บ. โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
กรุงเทพมหำนคร หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-14613-0702- เป็นเงิน 16,949.87 บำท เป็นเงิน 16,949.87 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 103/2565
0001/57 ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 11 ส.ค.65
(กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 16,949.87 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

11 จ้ำงพิมพ์แบบสอบถำม ของโครงกำรส ำรวจกำรติดตำมระดับควำมรู้และ 70,000.00 46,545.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนำเพรส จ ำกัด บริษัท ธนำเพรส จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 46,545.00 บำท เป็นเงิน 46,545.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 104/2565
จ ำนวน 14,500 เล่ม ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 11 ส.ค.65
(กลุ่มสถิติรำยได้รำยจ่ำย กองสถิติสังคม ) รวมเป็นเงิน 46,545.00 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
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วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

12 จ้ำงพิมพ์รำยงำนสรุปผลท่ีส ำคัญกำรส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของ 50,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงจันทร์กำรพิมพ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดแสงจันทร์กำรพิมพ์ เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
ประชำกร พ.ศ. 2564 (ฉบับ Pocket Book) จ ำนวน 500 เล่ม เป็นเงิน 30,000.00 บำท เป็นเงิน 30,000.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 105/2565
(กลุ่มสถิติแรงงำน กองสถิติสังคม ) รวมเป็นเงิน 30,000.00 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 15 ส.ค.65

จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

13 จ้ำงพิมพ์รำยงำนโครงกำรประมลข้อมูลพ้ืนท่ีกำรก่อสร้ำง พ.ศ. 2564 50,000.00 48,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ำกัดบริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ำกัดเน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
จ ำนวน 250 เล่ม เป็นเงิน 45,047.00 บำท เป็นเงิน 45,047.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 106/2565
(กลุ่มสถิติอุตสำหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 45,047.00 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 15 ส.ค.65

จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

14 จ้ำงพิมพ์รำยงำนสถิติรำยปีประเทศไทย พ.ศ. 2565 จ ำนวน 500 เล่ม 250,000.00 202,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนำเพรส จ ำกัด บริษัท ธนำเพรส จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
(กลุ่มบูรณำกำรข้อมูลสถิติ กองสถิติพยำกรณ์ ) เป็นเงิน 202,200.00 บำท เป็นเงิน 202,200.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 107/2565
รวมเป็นเงิน 202,200.00 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 15 ส.ค.65

จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

15 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ฮอ-4768 4,357.04 4,357.04 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด บริษัท สยำมนิสสันเซลส์ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
กรุงเทพมหำนคร หมำยเลขคุรภัณฑ์ 1105-01-12060200-41891-0702- เป็นเงิน 4,357.04 บำท เป็นเงิน 4,357.04 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 108/2565
0019/62 ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 18 ส.ค.65
(กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 4,357.04  บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
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วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ สัญญำเลขท่ี
300X600 จุดต่อตำรำงน้ิว (ทดแทนของเดิม) จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 158,000.00 บำท เป็นเงิน 158,000.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 031/65
เพ่ือทดแทนของเดิมหมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-13456- ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 19 ส.ค.65
0916-0001/56  จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มสำรบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 158,000.00 บำท ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

17 จ้ำงพิมพ์รำยงำนควำมยำกจนแฝงของครัวเรือน พ .ศ. 2563  120,000.00 107,590.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แสงจันทร์กำรพิมพ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แสงจันทร์กำรพิมพ์ เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
จ ำนวน 700 เล่ม เป็นเงิน 81,900.00 บำท เป็นเงิน 81,900.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 109/2565
(กลุ่มงำนวิเครำะห์และพยำกรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ กองสถิติพยำกรณ์ ) ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 25 ส.ค.65
รวมเป็นเงิน 81,900.00 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ย่ีห้อ Ricoh รุ่น MP3352SP 26,507.11 26,507.11 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-13453-0906-0005/56 เป็นเงิน 26,507.11 บำท เป็นเงิน 26,507.11 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 110/2565
เป็นเงิน 26,507.11 บำท รำยกำรอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 25 ส.ค.65
 - ชุดสร้ำงภำพ (B2050153) จ ำนวน 1 ช้ิน เป็นเงิน  18,941.14 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - ผงเหล็กสีด ำ เคร่ืองเอเอฟ (B1219640) จ ำนวน 1 ถุง ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
 - ชุดใส่หลอดหมึก (D1203505) จ ำนวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 4,488.65 บำท
 - ชุดแยกกระดำษ (D1203830) จ ำนวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 1,021.85 บำท
(กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 26,507.11 บำท



 

Page 6

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

19 จัดซ้ือยำงรถยนต์ จ ำนวน 4 เส้น ส ำหรับใช้งำนกับรถยนต์หมำยเลข 13,284.00 13,284.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิจิตรบริกำร จ ำกัด บริษัท วิจิตรบริกำร จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ทะเบียน ฮภ-6419 กรุงเทพมหำนคร หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-01- เป็นเงิน 13,284.00 บำท เป็นเงิน 13,284.00 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 038/2565
12060200-13458-0702-0007/56 ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 25 ส.ค.65
(กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 13,284.00 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 50,000.00 24,843.26 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
รำยละเอียด ดังน้ี เป็นเงิน 23,910.22 บำท เป็นเงิน 23,910.22 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 039/2565
1..หมึกพิมพ์ ย่ีห้อ HP รุ่น W2110X (สีด ำ) จ ำนวน 2 กล่อง ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 29 ส.ค.65
เป็นเงิน 5,760.88 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. หมึกพิมพ์ ย่ีห้อ HP รุ่น W2111X (สีฟ้ำ) จ ำนวน 2 กล่อง ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 6,049.78 บำท
3. หมึกพิมพ์ ย่ีห้อ HP รุ่น W2112 (สีเหลือง) จ ำนวน 2 กล่อง
เป็นเงิน 6,049.78 บำท
4. หมึกพิมพ์ ย่ีห้อ HP รุ่น W2113X (สีชมพู) จ ำนวน 2 กล่อง
เป็นเงิน 6,049.78 บำท
(กลุ่มตรวจรำชกำรและประสำนภูมิภำค) รวมเป็นเงิน 23,910.22 บำท

21 จ้ำงพิมพ์สมุดทะเบียน จ ำนวน 4 รำยกำร (รวม 304 เล่ม) และ 150,000.00 112,836.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธนำเพรส จ ำกัด บริษัท ธนำเพรส จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน จ ำนวน 1 รำยกำร  (รวม 228 เล่ม) เป็นเงิน 112,836.44 บำท เป็นเงิน 112,836.44 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 111/2565
(กลุ่มตรวจรำชกำรและประสำนภูมิภำค) รวมเป็นเงิน 112,836.44 บำท ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 29 ส.ค.65

จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

22 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส ำหรับรถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 3,798.50 3,798.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ำกัด บริษัท สยำมแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ำกัด เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ เป็นเงิน 3,798.50 บำท เป็นเงิน 3,798.50 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 040/2565
ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ Toyota/Commuter หมำยเลขทะเบียน ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 30 ส.ค.65
ฮพ-9094 กรุงเทพมหำนคร หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
12939-07.2-0017/55  ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 3,798.50 บำท



 

Page 7

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

23 จ้ำงซ่อมและเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง รถยนต์ หมำยเลขทะเบียน 28,812.64 28,812.64 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. บ.โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จก. เน่ืองจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
ฮพ-9094 กรุงเทพมหำนคร หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 28,812.64 บำท เป็นเงิน 28,812.64 บำท ท่ีมีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ 112/2565
12939-0702-0017/55 ให้บริกำรท่ัวไป และมีวงเงินในกำร ลว. 31 ส.ค.65
(กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 28,812.64 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง


