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1 จดัซ้ือวสัดุงานบ้าน-งานครัว จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 55,372.50 55,372.50 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. น้ ายาถพูื้น ยี่ห้อ Whiz ขนาด 800 มล./ถงุ เปน็เงิน 55,372.50 บาท เปน็เงิน 55,372.50 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 039/2561
จ านวน 200 ถงุ เป็นเงิน 9,630.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 2 ก.ค.61
2. ถงุด าขนาดใหญ่ 30 x 40 นิ้ว จ านวน 600 กโิลกรัม จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 32,100.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. น้ ายาล้างจาน ขนาด 3,400 มล. ยี่ห้อซันไลต์ แอนต้ีแบค
จ านวน 20 ขวด เป็นเงิน 3,745.00 บาท
4. กระดาษช าระ 12 มว้น 2 ชั้น  ความยาว 504 เมตร
ยี่ห้อ Scott Extra/12  จ านวน 50 แพค เป็นเงิน 9,897.50 บาท

2 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถา่ยเอกสาร และเคร่ืองโทรสาร 27,551.00 27,551.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ยี่ห้อ  Ricoh จ านวน  3 รายการ ดังนี้ เปน็เงิน 27,551.00 บาท เปน็เงิน 27,551.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 040/2561
1. หมกึส าหรับเคร่ืองโทรสาร รุ่น SP3600SF ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 4 ก.ค.61
รหัส 11SP4500SDTN จ านวน 3 ตลับ เป็นเงิน 15,246.00 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
2. หมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร รุ่น MP3055SP (31ST3554TNBK) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 2 ตลับ เป็นเงิน 8,560.00 บาท
3. หมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร รุ่น MP 3352SP (AF227TN)
จ านวน 2 ขวด เป็นเงิน 3,745.00 บาท

3 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ชนิดพ่นหมกึ Injet Plotter ยี่ห้อ HP 28,034.00 28,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอส.ที.เซอร์วสิเซส (2000) จ ากดั บริษัท ซี.เอส.ที.เซอร์วสิเซส (2000) จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
รุ่น Designjet800  หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0944-0008/47 เปน็เงิน 28,034.00 บาท เปน็เงิน 28,034.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 374/2561
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มดัีงต่อไปนี้ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 4 ก.ค.61
 - สายพาน (Cariage Belt Assy 42Inch) จ านวน 1 เส้น จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 4,815.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ชดุวางหมกึ (Servic Station,Assy) จ านวน 1 ชดุ
เป็นเงิน 10,914.00 บาท
 - ชดุเมนบอร์ด (Formatter ,Assy) จ านวน 1 ชดุ
เป็นเงิน 11,235.00 บาท
 - ค่าแรงซ่อมเปล่ียนอะไหล่ Update Firmware ตรวจเชค็การ
ท างานของเคร่ืองให้ใชง้านได้ตามปกติพร้อมท าความสะอาดเคร่ือง
ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 1,070.00 บาท

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

4 จา้งพิมพ์แผ่นพับเปรียบเทียบผลการส ารวจประชากรสูงอายุ 15,050.00 15,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ในประเทศไทย จ านวน 700 เล่ม เปน็เงิน 15,050.00 บาท เปน็เงิน 15,050.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 375/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จา้งพิมพ์แผ่นพับ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 38,000.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
1. แผ่นพับการให้ขอ้มลูสถติิ จ านวน 4,500 เล่ม เปน็เงิน 37,450.00 บาท เปน็เงิน 37,450.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 376/2561
เป็นเงิน 25,200.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
2. แผ่นพับ THAI STAT จ านวน 2,500 เล่ม จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 12,250.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จา้งพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส าคัญการใชพ้ลังงานของครัวเรือน 60,000.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
พ.ศ. 2560 จ านวน 1,000 เล่ม เปน็เงิน 59,500.00 บาท เปน็เงิน 59,500.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 377/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

7 จา้งพิมพ์รายงานการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 60,000.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 250 เล่ม เปน็เงิน 57,780.00 บาท เปน็เงิน 57,780.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 378/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

8 จา้งพิมพ์แบบสอบถามการประมวลขอ้มลูพื้นที่การกอ่สร้าง 200,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
พ.ศ. 2562 จ านวน 140,000 เล่ม เปน็เงิน 175,000.00 บาท เปน็เงิน 175,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 379/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

9 จา้งพิมพ์รายงานการส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 65,000.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
พ.ศ. 2560 จ านวน 250 เล่ม เปน็เงิน 60,990.00 บาท เปน็เงิน 60,990.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 380/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จดัซ้ือวสัดุท าความสะอาดเพื่อใชใ้นกจิกรรม จติอาสา ท าดี 11,000.00 10,994.25 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ด้วยหัวใจ จ านวน 11 รายการ เปน็เงิน 10,994.25 บาท เปน็เงิน 10,994.25 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 041/2561
1. น้ ายาล้างห้องน้ า ยี่ห้อเป็ด ขนาด 900 มล. ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
จ านวน 36 ขวด เป็นเงิน 2,118.60 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
2. น้ ายาถพูื้น ยี่ห้อ มสิเตอร์มสัเซิล ขนาด 5,200 มล. ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 5 แกลลอน เป็นเงิน 1,203.75 บาท
3. แปรงขดัห้องน้ า จ านวน 21 อนั เป็นเงิน 1,070.00 บาท
4. ไมก้วาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม จ านวน 15 ด้าม
เป็นเงิน 802.50 บาท
5. ไมก้วาดดอกหญ้าด้ามพลาสติก จ านวน 10 ด้าม
เป็นเงิน 481.50 บาท
6. ถงัน้ าพลาสติกชนิดกลม สีด า ความจ ุ18 ลิตร
จ านวน 10 ใบ เป็นเงิน 642.00 บาท
7.ไมถ้พูื้นพร้อมผ้าด้ามอลูมเินียมขนาด 6 นิ้ว เป็นเงิน 2,568.00 บาท
8. ผงซักฟอก ยี่ห้อบรีส ขนาด 8 กก. จ านวน 1 ถงั
เป็นเงิน 609.90 บาท
9. สบู่เหลวล้างมอื ยี่ห้อเดทตอล ขนาด 225 มล
จ านวน 2 ขวด เป็นเงิน 160.50 บาท
10. ผ้าเชด็ท าความสะอาด ขนาด 40X40 ซม. จ านวน 30 ผืน
เป็นเงิน 963.00 บาท
11. ถงุมอืยางสีส้ม เบอร์L จ านวน 10 คู่ เป็นเงิน 374.50 บาท
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

11 จา้งพิมพ์รายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 : 500,000.00 497,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู รายละเอยีด จ านวน 3 รายการ 468,940.00 บาท 468,940.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 381/2561
1. รายงานฉบับรายภาค 6 ฉบับ ฉบับละ 250 เล่ม ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 5 ก.ค.61
จ านวนรวม 1,500 เล่ม ได้แก ่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 365,940.00 บาท
2. รายงานฉบับทั่วราชอาณาจกัร จ านวน 500 เล่ม
รวมเป็นเงิน 75,000.00 บาท
3. ซีดี จดัท า CD รายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ  CD-ROM 
ความจ ุ700 Mb และส าเนาแผ่น CD ติดด้านในปกหลังรายงาน
(ชอ่งหน้าต่างวงกลมใส)
 - รายภาค จ านวน 6 ภาคๆ ละ 250 แผ่น รวมเป็น 1,500 แผ่น
 - ฉบับทั่วราชอาณาจกัร จ านวน 500 แผ่น รวมเป็น 2,000 แผ่น
รวมเป็นเงิน 28,000.00 บาท

12 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง ไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง น้ ามนัเกยีร์ 6,006.45 6,006.45 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
น้ ามนัเฟืองท้าย ตรวจเชค็ระยะ 200,000 กม. ของรถยนต์ยี่ห้อ เปน็เงิน 6,006.45 บาท เปน็เงิน 6,006.45 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 382/2561
โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ศจ-5700 หมายเลขครุภัณฑ์ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 9 ก.ค.61
1105-01-12060200-0216-0702-0003/48 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนถา่ย 7,835.08 7,835.08 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
น้ ามนัเกยีร์ เปล่ียนน้ ามนัเฟืองท้าย ของรถยนต์ ทะเบียน ฮล-127 เปน็เงิน 7,835.08 บาท เปน็เงิน 7,835.08 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 383/2561
ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 11 ก.ค.61
1105-01-12060200-16315-0702-0006/58 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

14 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียน 10,216.90 10,216.90 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
น้ ามนัเกยีร์-น้ ามนัเฟืองท้าย ของรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน เปน็เงิน 10,216.90 บาท เปน็เงิน 10,216.90 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 384/2561
ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702- ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 11 ก.ค.61
0007/56 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

15 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียน 8,677.17 8,677.17 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ไส้กรองอากาศ เปล่ียนน้ ามนัเกยีร์-น้ ามนัเฟืองท้ายของรถยนต์ เปน็เงิน 8,677.17 บาท เปน็เงิน 8,677.17 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 385/2561
หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 11 ก.ค.61
1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

16 จา้งเปิด Port Lan จ านวน 6 จดุ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั บริษัท ทีโอที จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
 - กลุ่มเตรียมขอ้มลู ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เปน็เงิน 1,284.00 บาท เปน็เงิน 1,284.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 386/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 11 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

17 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 11,855.60 11,855.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG เปน็เงิน 11,855.60 บาท เปน็เงิน 11,855.60 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 387/2561
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-10052- ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 11 ก.ค.61
0942-0065/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมดัีงนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
 - Change MainBoard (เปล่ียนเมนบอร์ด) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 3,745.00 บาท
 - Change Power Supply (ซ่อมพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,498.00 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่ห้อ SAMSUNG 
รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10030-
0942-0043/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมดัีงนี้
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชดุท าความร้อน)
จ านวน 1 ชดุ เป็นเงิน 5,114.60 บาท
 - Change Main Gear (เปล่ียนชดุเฟืองหลัก)
จ านวน 1 ชดุ  เป็นเงิน 1,498.00 บาท

18 จา้งพิมพ์รายงานรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน 82,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
พ.ศ.2560 ระดับจงัหวดั จ านวน 500 เล่ม เปน็เงิน 62,500.00 บาท เปน็เงิน 62,500.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 388/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

19 จา้งพิมพ์รายงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 200,000.00 117,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
1. หนังสือหลักปฏิบัติเพื่อการจดัการคุณภาพสถติิทางการ เปน็เงิน 117,500.00 บาท เปน็เงิน 117,500.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 389/2561
ประเทศไทย จ านวน 7,000 เล่ม เป็นเงิน 56,000.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.61
2. หนังสือแนวทางการจดัจ าแนกสถติิ จ านวน 1,500 เล่ม จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 61,500.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

20 จา้งพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ 400,000.00 298,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดับางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดับางกอกบล๊อก เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ครัวเรือน พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายการ เปน็เงิน 298,000.00 บาท เปน็เงิน 298,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 390/2561
1. รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.61
พ.ศ.2560  ฉบับทั่วราชอาณาจกัร จ านวน 500 เล่ม จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 58,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ.2560 ฉบับรายภาค 5 ฉบับ ฉบับละ 300 เล่ม
รวม 1,500 เล่ม เป็นเงิน 240,000.00 บาท

21 จา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธโ์ครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 300,000.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกต็ แธท ซีส จ ากดั บริษัท เกต็ แธท ซีส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
พ.ศ. 2563 (ทดลองปี 2561) จ านวน 2 รายการ ดังนี้ เปน็เงิน 299,600.00 บาท เปน็เงิน 299,600.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 391/2561
1. ออกแบบและจดัท าชดุบอร์ดนิทรรศการเคล่ือนที่ ส าหรับ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 16 ก.ค.61
เทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
จ านวน 2 ชดุ เป็นเงิน 203,300.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. ออกแบบและจดัท าปิรามดิประชากร อนิเตอร์แอคทีฟ
ด้วยเทคโนโลย ีAR(Augmented Reality) จ านวน 2 ชดุ
เป็นเงิน 96,300.00 บาท
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

22 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 57 รายการ 200,293.43 200,293.43 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
 แยกเงินงบประมาณ ดังนี้ เปน็เงิน 200,293.43 บาท เปน็เงิน 200,293.43 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 042/2561
 1. ผลผลิต ขอ้มลูสถติิ (153,951.03 บาท) ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 16 ก.ค.61
 - กงบ. 9,827.70 บาท / กปส. 7,423.43 บาท/กยง. 5,616.50 บาท/ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
กนต. 7,090.08 บาท/ กคธ. 3,123.30 บาท / กชอ. 26,088.96 บาท/ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ศท. 19,332.14 บาท / สศ. 912.60 บาท / นว. 1,662.68 บาท /
พก. 12,943.50 บาท / บจ. 2,856.90 บาท / สม. 584.00 บาท /
ตส. 1,484.66 บาท / สค. 55,007.58 บาท
2. ผลผลิต การบริหารจดัการขอ้มลูสถติิ (43,373.52 บาท)
 - บส. 21,104.73 บาท / ศย. 22,268.79 บาท
3. โครงการ สอ.60 (1,780.18 บาท)
 - สศ. 1,780.98 บาท
4. โครงการ สปค.63 (1,187.90 บาท)
 - สค. 1,187.90 บาท

23 จา้งยา้ยโทรศัพท์และเปิด Port Lan 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถติิสังคม ของกลุ่มวางแผนและ เปน็เงิน 4,922.00 บาท เปน็เงิน 4,922.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 400/2561
พัฒนาสถติิด้านสังคม ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 17 ก.ค.61
1. ยา้ยโทรศัพท์พร้อม Port Lan จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
1.1 ค่ายา้ยโทรศัพท์ 02-142-1281, 02-142-1315 และ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
02-142-1375 จ านวน 3 หมายเลข เป็นเงิน 1,605.00 บาท
1.2 ค่ายา้ย Port Lan จ านวน 3 จดุ เป็นเงิน 642.00 บาท
2. ค่ายา้ยหมายเลข Gin Phone จากหัวเคร่ืองโทรศัพท์
02-142-1281 ไปยงัหัวเคร่ืองโทรศัพท์ 02-142-1285
(Gin Phone 101004290)จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 535.00 บาท
3. เปิด Port Lan  จ านวน 2 Port เป็นเงิน 1,712.00 บาท
 - กลุ่มงานวเิคราะห์และพยากรณ์สถติิเชงิสังคม กองสถติิพยากรณ์
4. เปิด Port Lan จ านวน 2 จดุ เป็นเงิน 428.00 บาท






Page 8 แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

24 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง ท าความ 2,934.48 2,934.48 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
สะอาดไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ยี่ห้อโยโยต้าหมายเลขทะเบียน เปน็เงิน 2,934.48 บาท เปน็เงิน 2,934.48 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 401/2561
ฮย-2321 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 18 ก.ค.61
14613-0702-0001/57 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

25 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง ไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง น้ ามนัเกยีร์ 8,017.51 8,017.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
น้ ามนัเฟืองท้ายและตรวจเชค็ผ้าเบรครถยนต์ ของรถยนต์ส่วนกลาง เปน็เงิน 8,017.51 บาท เปน็เงิน 8,017.51 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 402/2561
ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 กรุงเทพมหานคร ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.61
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702-0005/53 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

26 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ 11,374.10 11,374.10 เฉพาะเจาะจง บ .เอก็เปอร์ท โวลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ .เอก็เปอร์ท โวลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่ห้อ SAMSUNG เปน็เงิน 11,374.10 บาท เปน็เงิน 11,374.10 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 403/2561
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-14803- ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.61
0942-0004/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
 - Change Pick-up Roller (เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 3 ชดุ เป็นเงิน 1,123.50 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่ห้อ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10158-
0942-0081/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนดังนี้
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชดุท าความร้อน)
จ านวน 1 ชดุ เป็นเงิน 5,114.60 บาท
3. ซ่อมและเปล่ียนเคร่ือง Printer ยี่ห้อ  Brother รุ่น Model
HL-3170 CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-19728-
0943-0005/61 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนดังนี้
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชดุท าความร้อน)
จ านวน 1 ชดุ เป็นเงิน 5,136.00 บาท






Page 9 แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

27 จา้งเปล่ียนหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข 02-143-1344 เป็นสายใน 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองสถติิเศรษฐกจิ เปน็เงิน 535.00 บาท เปน็เงิน 535.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 404/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

28 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 43 รายการ 499,348.67 499,348.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
เปน็เงิน 499,348.67 บาท เปน็เงิน 499,348.67 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 043/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

29 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยัเจริญคอมพิวเตอร์ จ ากดั บริษัท ชยัเจริญคอมพิวเตอร์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ ส านักงานเลขานุการกรม สสช เปน็เงิน 88,180.00 บาท เปน็เงิน 88,180.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 044/2561
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.61
1. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับศูนยบ์ริการ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น fi-7140 จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 54,400.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี
ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet Pro MFP M477fdw
จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 33,780.00 บาท

30 จดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ 21,239.50 21,239.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ระดับ XGA ขขนาด 3,600 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 21,239.50 บาท เปน็เงิน 21,239.50 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 045/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

31 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ หน้ากวา้ง 60 CM. 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอม็ บี เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จก. บ. เอม็ บี เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ Roland รุ่น GS-24+ขาต้ัง พร้อมใบมดี เปน็เงิน 46,000.00 บาท เปน็เงิน 46,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 046/2561
จ านวน 1 เคร่ือง ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

32 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 8,520.00 7,661.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. เคร่ืองเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ CARL NO.120 เปน็เงิน 7,661.20 บาท เปน็เงิน 7,661.20 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 047/2561
จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 5,863.60 บาท ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 ก.ค.61
2. ที่เยบ็กระดาษ ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ SDI รุ่น 1142 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
จ านวน 1 อนั เป็นเงิน 1,797.60 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

33 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ด า) 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ ฟูจซีิร็อกซ์ รุ่น DocuCentre เปน็เงิน 95,000.00 บาท เปน็เงิน 95,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 048/2561
รุ่น V3060 พร้อมเคร่ืองป้อนต้นฉบับอตัโนมติัอา่นต้นฉบับ คร้ังเดียว ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 ก.ค.61
ได้ส าเนา 2 แผ่น  จ านวน 1 เคร่ือง จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

34 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล(ขาว-ด า) 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ยี่ห้อ ฟูจ ิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre เปน็เงิน 190,000.00 บาท เปน็เงิน 190,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 049/2561
รุ่น V3060 พร้อมเคร่ืองป้อนต้นฉบับอตัโนมติั อา่นต้นฉบับคร้ังเดียว ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 ก.ค.61
ได้ส าเนา 2 แผ่น จ านวน 2 เคร่ือง จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

35 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 99,370.00 63,023.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากดั บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. ตู้เอกสารเต้ียบานเปิด ขนาด 80x40x84 ซม. รุ่น CL-8010 เปน็เงิน 63,023.00 บาท เปน็เงิน 63,023.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 050/2561
ยี่ห้อ ไทพัท (เคลือบเมลามนี) จ านวน 4 ตู้ เป็นเงิน 12,412.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 ก.ค.61
2. ตู้เอกสารเต้ีย 2 ชั้น ขนาด 80x40x84 ซม. รุ่น CL-8000 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ยี่ห้อ ไทพัท (เคลือบเมลามนี) จ านวน 4 ตู้ เป็นเงิน 8,988.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนพร้อมขารอง รุ่น DG-324S ยี่ห้อ ไทพัท
(สีเทาสลับ) จ านวน 5 ตู้ เป็นเงิน 19,795.00 บาท
4. ตู้เอกสารบานเล่ือนทึบ 3 ชั้น รุ่น DO-313S ยี่ห้อ ไทพัท
(สีเทาสลับ) จ านวน 5 ตู้ เป็นเงิน 16,585.00 บาท
5. โต๊ะประชมุรูปไข ่8 ที่นั่ง ขนาด 200x100x75 ซม.
รุ่น T0-2010 ยี่ห้อไทพัท (เคลือบเมลามนี) จ านวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 5,243.00 บาท
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

36 จดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 50,000.00 41,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออวด้ิา จ ากดั บริษัท ออวด้ิา จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. เลนส์กล้องถา่ยรูประยะไกล ยี่ห้อ SIGMA รุ่น 70-200mm. เปน็เงิน 41,300.00 บาท เปน็เงิน 41,300.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 051/2561
f/2.8 EX APO DG OS HSM พร้อมฟิลเตอร์ ยี่ห้อ MARUMI ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 ก.ค.61
รุ่น 77MM. FIT&SLIM MC UV FILTER จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 38,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. ขาต้ังกล้อง พร้อมหัวบอล ยี่ห้อ Sirui รุ่น T005X 
Aluminium w/ Ball Head C10X
จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,300.00 บาท

37 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน รถเขน็พื้นเหล็กชั้นเดียวมอืจบัขา้งเดียว 4,680.00 4,675.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจดิ จ ากดั บริษัท เจนบรรเจดิ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
พับได้ 370 กก. ขนาด (LxWxH) 915x615x865 มม. รับน้ าหนัก เปน็เงิน 4,675.90 บาท เปน็เงิน 4,675.90 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 052/2561
370 กก. ล้อ PU ขนาด 5 นิ้ว ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 ก.ค.61
จ านวน 2 คัน จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

38 จา้งพิมพ์รายงานเร่ืองวเิคราะห์เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 80,000.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 300 เล่ม เปน็เงิน 65,484.00 บาท เปน็เงิน 65,484.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 405/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 24 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

39 จา้งพิมพ์รายงานสถติิรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561 180,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 500 เล่ม เปน็เงิน 171,000.00 บาท เปน็เงิน 171,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 406/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 24 ก.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

40 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 182,336.00 182,336.00 เฉพาะเจาะจง
ต้ังแต่วนัที่ 1-31 สิงหาคม 2561 จ านวน 22 คน รายละเอยีดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจภาวะการ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจดัเกบ็ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
ท างานของประชากร พ.ศ. 2561 ขอ้มลูสถติิ ที่ 03.4/133 ลว. 23 ก.ค.61 ขอ้มลูสถติิ ที่ 03.4/133 ลว. 23 ก.ค.61 มปีระสบการณ์ความช านาญ 407/2561
ในเดือน สิงหาคม 2561 จ านวน  22 คน จ านวน 22 คน เป็นเงิน 182,336.00 บาท จ านวน 22 คน เป็นเงิน 182,336.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถงึ 428/2561

งบประมาณและราคากลาง ลว. 26 ก.ค.61
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เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

41 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
รุ่น ML-4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-18362- เปน็เงิน 4,066.00 บาท เปน็เงิน 4,066.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 429/2561
0942-0004/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 25 ก.ค.61
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชดุท าความร้อน) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
จ านวน 1 ชดุ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

42 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 18,621.21 18,621.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. Externa Harddisk ความจ ุTB ยี่ห้อ  Segate เปน็เงิน 18,621.21 บาท เปน็เงิน 18,621.21 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 053/2561
รุ่น STDR2000300 สีด า รับประกนั 3 ปี ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 31 ก.ค.61
จ านวน 3 อนั เป้นเงิน 6,673.59 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
2. USB flash Drive ความจ ุ128 GB ยี่ห้อ Kingston ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รุ่น  DT100G3/128 รับประกนั 5 ปี
จ านวน 4 อนั เป็นเงิน 5,221.60 บาท
3. แผ่น CD-RW ยี่ห้อ Sony ความจ ุ700 MB/80 min 
พร้อมกล่อง จ านวน 50 แผ่น เป็นเงิน 1,872.50 บาท
4. แผ่น CD-R ยี่ห้อ Sony ความจ ุ700 MB/80 MIN พร้อมกล่อง
จ านวน 10 แผ่น เป็นเงิน 192.60 บาท
5. ออฟติคอลเมา้ส์ แบบ USB ยี่ห้อ Logitech รุ่น M100R
จ านวน 17 อนั  เป็นเงิน 3,601.62 บาท
6. เลเซอร์พ้อยท์เตอร์ ยี่ห้อ Aurora รุ่น AL-35
จ านวน 2 อนั เป็นเงิน 1,059.30 บาท


