



Page 1 แบบ สขร. ๑

1 จ้างเปิดจุด  Port lan จ านวน 1 จุด บริเวณหน้าห้องที่ปรึกษา 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ชั้น 4 ทิศเหนือ จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 177/2561

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 ก.พ.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างติดต้ังจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต UTP Cat6 และปล๊ักไฟฟา้ 32,314.00 32,314.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท กู๊ด เมเนเจอร์ เซอร์วิส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม เป็นเงิน 32,314.00 บาท เป็นเงิน 32,314.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 178/2561
1.เดินสายระบบ Lan พร้อมอุปกรณ์ ติดต้ังมาตรฐาน Cat6 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ก.พ.61
ณ กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม จ านวน 4 จุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.ติดต้ังระบบไฟฟา้เต้ารับคู่เสียบขากลมเบน มีกราวด์ 
ยี่ห้อ  PANASONIC ติดต้ัง ณ กลุ่งสถิติประชากร กองสถิติสังคม
จ านวน 4 จุด เป็นเงิน 3,424.00 บาท
กลุ่มพฒันาทรัพยากรบุคคล กองนโยบายและวิชาการสถิติ
3.เดินสายระบบ Lan พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังมาตรฐาน CAT6
จ านวน 5 จุด เป็นเงิน 16,050.00 บาท

3 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 1,626.40 1,626.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
 - กลุ่มช่วยอ านวยการ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 1,626.40 บาท เป็นเงิน 1,626.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 179/2561

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.พ.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 438.70 438.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
 - กลุ่มสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 438.70 บาท เป็นเงิน 438.70 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 180/2561

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.พ.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วันที ่  1-28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง






Page 2 แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วันที ่  1-28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างเปิดจุด Port Lan จ านวน 3 จุด บริเวณห้อง 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ผู้อ านวยการส านักพฒันาบุคลากร (เดิม) ชั้น 2 ทิศใต้ เป็นเงิน 642.00 บาท เป็นเงิน 642.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 181/2561
ของกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.พ.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 8,720.50 8,720.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1.เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND เป็นเงิน 8,720.50 บาท เป็นเงิน 8,720.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 182/2561
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-10063-0943-0003/54 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.พ.61
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังต่อไปนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Fuser (เปล่ียนชุดท าความร้อน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,741.00 บาท
 - Change Separation Pad Roller 
(เปล่ียนลูกยางจับกระดาษ) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 214.00 บาท
 - Change Pick-UP Roller (เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 267.50 บาท
2.เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-9991-0942-0004/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังต่อไปนี้
 - Repair Power Supply (ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วันที ่  1-28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 6,120.40 6,120.40 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton X270 เป็นเงิน 6,120.40 บาท เป็นเงิน 6,120.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 183/2561
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9280-0938-0035/53 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ก.พ.61
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนดังต่อไปนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Video Card Geforce GT710 2GB DDR3 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(เปล่ียนการ์ดจอ)  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,060.20 บาท
2.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่ห้อ  ACER รุ่น Veriton X270
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9255-0938-0010/53
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนดังต่อไปนี้
 - Change Video Card Geforce GT710 2GB DDR3
(เปล่ียนการ์ดจอ)  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,060.20 บาท

8 จ้างซ่อมเคร่ือง Scanner ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น FI-6130LA 5,264.40 5,264.40 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10087-0946-0004/54 เป็นเงิน 5,264.40 บาท เป็นเงิน 5,264.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 184/2561
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังต่อไปนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 ก.พ.61
 - Change Pick Roller (เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,027.20 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Brake Roller (เปล่ียนลูกยางเบลคกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,027.20 บาท
 - Change Feed Roller (เปล่ียนลูกยางฟดีกระดาษเข้า)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,605.00 บาท
 - Change Eject Roller (เปล่ียนลูกยางฟดีกระดาษออก)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,605.00 บาท

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 68 รายการ 226,549.50 226,549.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 226,549.50 บาท เป็นเงิน 226,549.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/2561

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 ก.พ.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วันที ่  1-28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างตรวจเช็คช่วงล่าง (เวลาวิ่งเร็ว 80-100 กม./ชม. 13,979.55 13,979.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พวงมาลัยส่ัน รถมีอาการร่อนส่ายเวลาเบรคพวงมาลัยส่ัน) เป็นเงิน 13,979.55 บาท เป็นเงิน 13,979.55 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 185/2561
สตาร์ทเงียบ ไม่มีไฟโชว์หน้าปัดบางคร้ัง, เช็คยางรองฝาห้อง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.พ.61
เคร่ืองหลุดออกจากฝา ของรถยนต์ ฮท-6723 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702-0004/53 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างซ่อมรถยนต์ เนื่องจากเคร่ืองยนต์เร่งไม่ขึ้น มีเสียงดัง 25,826.59 25,826.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนโช๊คหลังและตรวจเช็คช่วงล่าง ของรถยนต์ ฮท-6724 เป็นเงิน 25,826.59 บาท เป็นเงิน 25,826.59 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 186/2561
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-9494-0702-0005/53 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 4,464.58 4,464.58 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ตรวจเช็คเติมน้ ามันเบรค น้ ามันเฟอืงท้าย ตรวจเช็คระบบเบรค เป็นเงิน 4,464.58 บาท เป็นเงิน 4,464.58 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 187/2561
ของรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ศจ-6008 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ.61
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-00-12060200-0176- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
0702-0001/48 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างผลิตส่ือและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานส านักงานสถิติแห่ชาติ 207,794.60 เฉพาะเจาะจง
รายละเอียด ดังนี้
1.ทางหนังสือพมิพส์ยามรัฐ 64,200.00 บริษัท สยามรัฐ จ ากัด บริษัท สยามรัฐ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
 - ขนาด 12.7.3 X 10 คอลัมน์นิ้ว ตีพมิพส่ี์สี เป็นเงิน 64,200.00 บาท เป็นเงิน 64,200.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 188/2561
เผยแพร่ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 คร้ัง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วันที ่  1-28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

2.ทางหนังสือพมิพโ์พสต์ทูเดย์ 73,594.60 บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
 - ขนาด 8.78 X13 คอลัมน์นิ้ว ตีพมิพส่ี์สี เป็นเงิน 73,594.60 บาท เป็นเงิน 73,594.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 189/2561
เผยแพร่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 คร้ัง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3.ทางหนังสือพมิพเ์ดลินิวส์ 70,000.00 บริษัท ส่ีพระยาการพมิพ ์จ ากัด บริษัท ส่ีพระยาการพมิพ ์จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
 - ขนาด 12X5 คอลัมน์นิ้ว หรือ 6X10 คอลัมน์นิ้ว ตีพมิพข์าวด า เป็นเงิน 70,000.00 บาท เป็นเงิน 70,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 190/2561
เผยแพร่ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 คร้ัง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

14 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ 8,057.10 8,057.10 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ือง  Printer  ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND เป็นเงิน 8,057.10 บาท เป็นเงิน 8,057.10 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 191/2561
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-09-12061000-13525-0942-0018/56 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ก.พ.61
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังต่อไปนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท
 - Change Frame Pick-up Roller
(เปล่ียนชุดติดต้ังลูกยางโหลดกระดาษ) 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,942.50 บาท

15 จัดซ้ือสมุดกล่าวรายงาน ปกผ้าไหม สีน้ าเงิน มีครุฑ 1,455.20 1,455.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ขนาด เอ-4 จ านวน 4 ปก เป็นเงิน 1,455.20 บาท เป็นเงิน 1,455.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 018/2561

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ก.พ.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วันที ่  1-28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  External Harddisk ขนาด 2.5" 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศิ ไดเรคท์ จ ากัด บริษัท ออฟฟศิ ไดเรคท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ความจุ 2 TB ยี่ห้อ WD รุ่น My Passport ต่อเชื่อมแบบ เป็นเงิน 2,621.50 บาท เป็นเงิน 2,621.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 019/2561
USB 3.0/2.0 รับประกัน 3 ปี จ านวน 1 ตัว ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ก.พ.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

17 จ้างพมิพป์้าย Roll up  จ านวน 1 อัน 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
 - ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 200 ซม. เป็นเงิน 1,177.00 บาท เป็นเงิน 1,177.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 192/2561
 - วัสดุ กระดาษพพีกี๊อสซ่ี 260 แกรม พมิพ ์6 สี ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ก.พ.61
 - งานพมิพ ์เคร่ือง indoor  ความละเอียด 1440 Dpi จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

18 จัดซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใช้งานกับรถยนต์ หมายเลข 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 12,000.00 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 020/2561
17733-0702-0002/59 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ก.พ.61
 - ยางยี่ห้อ บริดสโตน 205-70-15BS R611 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 4 เส้น  เส้นละ 3,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

19 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน มีนาคม 2561 207,700.00 เฉพาะเจาะจง
ต้ังแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2561 จ านวน 23 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ 207,700.00 รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ท างานของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/31 ลว. 07 ก.พ.61 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/31 ลว. 07 ก.พ.61 มีประสบการณ์ความช านาญ 193/2561
ในเดือน มีนาคม 2561 จ านวน  23 คน จ านวน 23 คน เป็นเงิน 207,700.00 บาทจ านวน 23 คน เป็นเงิน 207,700.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 215/2561

งบประมาณและราคากลาง ลว. 23 ก.พ.61

20 จ้างพมิพห์นังสือรายงานประจ าปี 2560  จ านวน 500 เล่ม 150,000.00 148,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เป็นเงิน 132,000.00 บาท เป็นเงิน 132,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 216/2561

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.พ.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


