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1 จา้งยา้ยโทรศัพท ์พร้อม Port Lan จ านวน 2 เลชหมาย ดังนี้ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถิติเสรษฐกจิ เป็นเงิน 2,033.00 บาท เป็นเงิน 2,033.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 337/2561
 1. ค่ายา้ยโทรศัพท ์02 143 1332 (เดิม) และ 02 143 1344 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 07 มิ.ย. 61
จ านวน 2 เลขหมาย เปน็เงิน 1,070.00 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
2. ค่าเปล่ียนเลขหมาย ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.1. เปล่ียนจากเดิมสายนอกเลขหมาย 02 143 1332 เปน็สายใน
จ านวน 1 เลขหมาย เปน็เงิน 535.00 บาท
2.2. ค่าบริการ รายเดือนๆละ 42.80 บาท/จดุ
(ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่ม)
3. เปดิ Port Lan
3.1 ค่าบริการเปดิ Port  Lan จ านวน 2 จดุ เปน็เงิน 214.00 บาท
3.2. ค่าบริการ รายเดือนๆละ 42.80 บาท/จดุ
(ราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่ม)

2 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 70,000.00 56,913.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากดั บริษทั ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
ไตรมาสที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 56,913.30 บาท เป็นเงิน 56,913.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 338/2561
 จ านวน 450 เล่ม ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 07 มิ.ย. 61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน และวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 35,262.92
1. ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1.1. หมึกพมิพส์ าเนา ริโก ้รุ่น  DD4450 (31SI4500) 27,820.00 เป็นเงิน 27,820.00 บาท เป็นเงิน 27,820.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 030/2561
จ านวน 54 กล่อง เปน็เงิน 24,729.84 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 08 มิ.ย.61
1.2. กระดาษไขแม่พมิพ ์ริโก ้รุ่น DD4450 (31SM4500) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 2 ม้วน เปน็เงิน 5,037.56 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2. ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเติมส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) บ.เมโทรซิสเติมส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
2.1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung CLP-620ND เป็นเงิน 6,206.00 บาท เป็นเงิน 6,206.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 031/2561
(CLT K508L Black) จ านวน 1 กล่อง เปน็เงิน 4,119.50 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 08 มิ.ย.61
2.2. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Brother HL3170CDW จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
รหสั TN-261BK (สีด า) (พมิพไ์ด้ 2,500 แผ่น) จ านวน 1 กล่อง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เปน็เงิน 2,086.50 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ และวสัดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 41,678.14
1. ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 5,082.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
 - หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก ้SP3600SF (11SP4500SDTN) เป็นเงิน 5,082.00 บาท เป็นเงิน 5,082.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 032/2561
จ านวน 1 ตลับ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 มิ.ย.61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2. ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 36,596.14 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเติมส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) บ.เมโทรซิสเติมส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
2.1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Laserjet 1320 (Q5949A) เป็นเงิน 36,596.14 บาท เป็นเงิน 36,596.14 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 033/2561
จ านวน 2 กล่อง เปน็เงิน 6,646.84 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 มิ.ย.61
2.2. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Laserjet 1006 (CB435A) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 1 กล่อง เปน็เงิน 2,236.30 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.3. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung M4030ND (MLT-D201L)
จ านวน 2 กล่อง เปน็เงิน 20,683.10 บาท
2.4. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung ML2165 (MLT-D101S)
จ านวน 3 กล่อง เปน็เงิน 7,029.90 บาท

5 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-10044- เป็นเงิน 5,243.00 บาท เป็นเงิน 5,243.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 339/2561
0942-0057/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 มิ.ย. 61
 - Change Mainboad (เปล่ียนเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชิ้น จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เปน็เงิน 3,745.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Repair Power  Supply (ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย)
เปน็เงิน 1,498.00 บาท

6 จา้งผลิตส่ือประชาสัมพนัธโ์ครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 136,318.00 136,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดี ออล ดิจติอล พร้ินท ์จ ากดั บริษทั ไอดี ออล ดิจติอล พร้ินท ์จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
พ.ศ. 2563 (ทดลองป ี2561) พร้อมจดัส่ง เป็นเงิน 136,318.00 บาท เป็นเงิน 136,318.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 340/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 มิ.ย. 61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

7 จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครือง ตรวจเช็คระบบเบรค ตรวจเช็คไฟ 34,474.87 34,474.87 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจ าน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจ าน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
ส่องสวา่ง เปล่ียนใบปดัน้ าฝน ตรวจเช็คระยะ 150,000.- กม. เป็นเงิน 34,474.87 บาท เป็นเงิน 34,474.87 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 341/2561
และซ่อมเปล่ียนกระจกหนา้พร้อมฟล์ิม (ติดฟล์ิมกระจกบงัลมหนา้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 มิ.ย. 61
60%) ของรถยนต์ ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ฮพ -9094 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-12939- ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
0702-0017/55

8 จา้งเปดิ Port Lan จ านวน 5 จดุ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
(กองบริหารจดัเกบ็ข้อมูลสถิติ) เป็นเงิน 1,070.00 บาท เป็นเงิน 1,070.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 342/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 มิ.ย. 61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จา้งซ่อมรถยนต์ ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์มีเสียงดับ เช็คระบบคอยส์และ 22,574.86 22,574.86 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
หวัเทยีน โช๊คอพั โช๊คอพัหนา้ ยางกนักระแทก เบา้โช๊คอพั ยางกนั เป็นเงิน 22,574.86 บาท เป็นเงิน 22,574.86 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 343/2561
ฝุ่นโช๊คอพั สักหราดหวัโช๊ค ยางรัดเหล็กกนัโคลง ตรวจสอบศูนยล้์อ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 มิ.ย. 61
ของรถยนต์ทะเบยีน ศจ-6005 ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขครุภณัฑ์ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
1105-01-12060200-0177-0702-0002/48 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 44,182.00 35,352.80 เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันากจิ ร้านพฒันากจิ เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. แฟม้ซองพลาสติก A4 ตราช้าง เบอร์ 405A สีฟา้ เป็นเงิน 35,352.80 บาท เป็นเงิน 35,352.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 034/2561
จ านวน 36 โหล เปน็เงิน 1,155.60 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 มิ.ย.61
2. ปา้ยพลาสติก สามเหล่ียมต้ังโต๊ะ 11 X30X11 ซม. จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 60 อนั เปน็เงิน 7,704.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. กล่องกระดาษลูกฟกู 5 ชั้น  ขนาด 12"x14"x10"
จ านวน 60 ใบ เปน็เงิน 2,247.00 บาท
4. ปา้ยสต๊ิกเกอร์ A4 BOS เบอร์ B506  ขนาด 105X72 มม
จ านวน 6 แพค็ เปน็เงน 2,311.20 บาท
5. แฟม้ 2 หว่ง ตราม้า เบอร์ H-337/C สีน้ าเงิน จ านวน 500 แฟม้
เปน็เงิน 21,935.00 บาท
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11 จดัซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใช้งานกบัรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วจิติรบริการ จ ากดั บริษทั วจิติรบริการ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ฮพ-9094 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-12939-0702- เป็นเงิน 12,000.00 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 035/2561
0017/55 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มิ.ย.61
 - ยางยี่หอ้ บริดสโตน 205-70-15 Bs R611 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จา้งพมิพห์นงัสือตัวชี้วดัส าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2561 170,000.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากดั บริษทั ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
(ฉบบัพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม เป็นเงิน 117,700.00 บาท เป็นเงิน 117,700.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 344/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มิ.ย. 61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จดัซ้ือวสัดุส านกังานเพื่อใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 60,000.00 50,878.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันากจิ ร้านพฒันากจิ เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ทดลอง พ.ศ. 2561 จ านวน 6 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 50,878.50 บาท เป็นเงิน 50,878.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 036/2561
1. ซองขาว C5 ครุฑ จ านวน 30,000 ซอง เปน็เงิน 16,050.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 มิ.ย.61
2. ซองขาว DL จ านวน 30,000 ซอง เปน็เงิน 12,840.00 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
3. ปา้ยสต๊ิกเกอร์ ตราช้าง JET BC 100-A10 ขนาด 27X50 มม. ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(100 แผ่น/แพค็) จ านวน 10 แพค็ เปน็เงิน 2,568.00 บาท
4. ปา้ยสต๊ิกเกอร์ ตราช้าง A4 เบอร์ 18-030 ขนาด 70X36 มม.
(100 แผ่น/แพค็) จ านวน 13 แพค็ เปน็เงิน 5,007.60 บาท
5. กาวแทง่ ตราช้าง 22 กรัม จ านวน 5 โหล เปน็เงิน 1,412.40 บาท
6. กระดาษถ่ายเอกสาร A3 DOUBLE A 80 แกรม จ านวน 54 รีม
เปน็เงิน 13,000.50 บาท

14 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนนิงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 248,154.00 เฉพาะเจาะจง
ต้ังแต่วนัที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 จ านวน 22 คน รายละเอยีดดังนี้
1.ปฏบิติังานเกบ็รวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ 248,154.00 รายชื่อตามบนัทกึกองบริหารจดัเกบ็ รายชื่อตามบนัทกึกองบริหารจดัเกบ็ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
ท างานของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/105 ลว. 11 มิ.ย.61 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/105 ลว. 11 มิ.ย.61 มีประสบการณ์ความช านาญ 345/2561 ถึง
ในเดือน กรกฎาคม 2561 จ านวน  22 คน จ านวน 22 คน เปน็เงิน 248,154.00 บาทจ านวน 22 คน เปน็เงิน 248,154.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน 366/2561

งบประมาณและราคากลาง ลว. 22 มิ.ย. 61
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
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วันที่   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

15 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 6,056.20 6,056.20 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
1. จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยหีอ้ ACER เป็นเงิน 6,056.20 บาท เป็นเงิน 6,056.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 367/2561
รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 มิ.ย. 61
9835-0938-0066/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - Change HDD SATA 1 TB (เปล่ียนฮาร์ดดิส) จ านวน 1 ชิ้น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เปน็เงิน 2,996.00 บาท
2. จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER
รุ่น Veriton X270 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9279-
0938-0034/53 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้
 - Change Video Card (เปล่ียนการ์ดจอ) จ านวน 1 ชิ้น
เปน็เงิน 3,060.20 บาท

16 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เช็คระบบครัชท ์เช็คระบบช่วงล่าง 43,315.74 43,315.74 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสันเซลส์ จ ากดั บริษทั สยามนสิสันเซลส์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
เช็คหนา้ปดัมีไฟโชวรู์ปเคร่ืองยนต์ และเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองฯ เป็นเงิน 43,315.74 บาท เป็นเงิน 43,315.74 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 368/2561
ของรถยนต์ ยี่หอ้ นสิสัน หมายเลขทะเบยีน ฮจ -2201 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 มิ.ย. 61
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-5732-0702-0001/50 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

17 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร Konica 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โคนกิา้ มินอลต้า บสิสิเนส โซลูชันส์บริษทั โคนกิา้ มินอลต้า บสิสิเนส โซลูชันส์ เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 037/2561
 - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Konica Minalta รุ่น Bizhub 363 เปน็เงิน 5,350.00 บาท เปน็เงิน 5,350.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มิ.ย.61
(TN414) จ านวน 1 กล่อง จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

18 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Kyocera 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท ์โซลูชั่นส์ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท ์โซลูชั่นส์ เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 038/2561
 - ผงหมึกเคร่ืองโทรสาร รุ่น  TASKalfa 4002I (ผงหมึก TK-6329) เปน็เงิน 20,865.00 บาท เปน็เงิน 20,865.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มิ.ย.61
จ านวน 3 หลอด จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

19 จา้งพมิพร์ายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การกอ่สร้าง พ.ศ. 2560 50,000.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลัพบัลิเคชั่น จก . บ. เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลัพบัลิเคชั่น จก . เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 250 เล่ม เป็นเงิน 48,150.00 บาท เป็นเงิน 48,150.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 369/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มิ.ย. 61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

20 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ือง  Scanner จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 9,758.40 9,758.40 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
1. จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer  ยี่หอ้ HP รุ่น เป็นเงิน 9,758.40 บาท เป็นเงิน 9,758.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 370/2561
Laserjet P3005 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-6261- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มิ.ย. 61
0942-0010/51 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - Change Fuser Assembly (เปล่ียนชุดท าความร้อน) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 4,975.50 บาท
2. จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Scanner ยี่หอ้ Avision
รุ่น AV122C2 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-14821-
0946-0013/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมี ดังนี้
 - Change Pick-Up Roller (เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1ชุด เปน็เงิน 2,996.00 บาท
 - Change Separation Pad (เปล่ียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,380.30 บาท
 - Change Senser Detector (เปล่ียนเซนเซอร์จบักระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 406.60 บาท

21 จา้งพมิพส์มุดทะเบยีนและใบเสร็จรับเงิน จ านวน 5 รายการ 108,000.00 107,179.76 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากดั บริษทั ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
1. ทะเบยีนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวดั จ านวน 76 เล่ม เป็นเงิน 107,179.76 บาท เป็นเงิน 107,179.76 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 371/2561
เปน็เงิน 27,486.16 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 มิ.ย. 61
2. ทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิ จ านวน 76 เล่ม จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เปน็เงิน 25,615.80 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. ทะเบยีนคุมการเบกิจา่ยเงินจากคลัง จ านวน 46 เล่ม
เปน็เงิน 25,371.84 บาท
4. รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั จ านวน 76 เล่ม
เปน็เงิน 20,167.36 บาท
5. ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 228 เล่ม เปน็เงิน 8,538.60 บาท
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561
ล าดบั

ที่
งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

 (บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

22 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-10006- เป็นเงิน 6,741.00 บาท เป็นเงิน 6,741.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 372/2561
0942-0019/54  รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 มิ.ย. 61
 - Change Mainboard (เปล่ียนเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เปน็เงิน 3,745.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Main Gear (เปล่ียนชุดเฟอืงหลัก) จ านวน 1 ชุด
เปน็เงิน 1,498.00 บาท
 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท

23 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เข้าตรวจเซ็คช่วงล่าง (เวลาวิ่งความเร็ว 40,497.36 40,467.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนสิสันเซลส์ จ ากดั บริษทั สยามนสิสันเซลส์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใบส่ังจา้ง
100-120 กม./ชม.) รถจะมีอาการส่ัน ของรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน เป็นเงิน 40,497.36 บาท เป็นเงิน 40,497.36 บาท ที่มีการผลิต จ าหนา่ย กอ่สร้าง หรือ 373/2561
ฮท-6723 ยี่หอ้นสิสัน หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 มิ.ย. 61
9493-0702-0004/53 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


