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1 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน ตุลาคม 2561 252,100.00 252,100.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบนัทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบนัทึกกองบริหารจัดเก็บ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วนัที่ 1-31 ตุลาคม 2561 จ านวน 22 คน รายละเอียดดังนี้ ข้อมูลสถิติ ที่ 03.1/338 ลว. 20 ก.ค.61 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.1/338 ลว. 20 ก.ค.61 มีประสบการณ์ความช านาญ 001/2562
1.ปฏบิติังานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ จ านวน 22 คน เปน็เงิน 252,100.00 บาทจ านวน 22 คน เปน็เงิน 252,100.00 บาทและเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 022/2562
ท างานของประชากร พ.ศ. 2561 งบประมาณและราคากลาง ลว. 3 ต.ค.61
ในเดือน ตุลาคม 2561 จ านวน  22 คน

2 จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ข้าหอ้งสมุด ประจ าปงีบประมาณ 2562 16,020.00 16,020.00 เฉพาะเจาะจง บรัษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด บรัษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 6 รายการ ดังนี้ เปน็เงิน 16,020.00 บาท เปน็เงิน 16,020.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2562
1. ไทยรัฐ ฉบบัละ 10.- บาท/วนั จ านวน 244 ฉบบั ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ต.ค.61
(เฉพาะวันท าการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เปน็เงิน 2,440.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. เดลินิวส์ ฉบบัละ 10.- บาท/วนั จ านวน 244 ฉบบั
(เฉพาะวันท าการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562)

เปน็เงิน 2,440.00 บาท
3. โพสต์ทูเดย์ ฉบบัละ 15.- บาท/วนั จ านวน 244 ฉบบั
(เฉพาะวันท าการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562)

เปน็เงิน 3,660.00 บาท
4. ข่าวสด ฉบบัละ 10.- บาท/วนั จ านวน 244 ฉบบั
(เฉพาะวันท าการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562)

เปน็เงิน 2,440.00 บาท
5. คมชัดลึก ฉบบัละ 10.-บาท/วนั จ านวน 244 ฉบบั
(เฉพาะวันท าการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562)

เปน็เงิน 2,440.00 บาท
6. ประชาชาติธรุกิจ ฉบบัละ 25.-บาท (2 ฉบบั/สัปดาห ์ทุกวนัพธุ
และวนัเสาร์) ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
จ านวน 104 ฉบบั เปน็เงิน 2,600.00 บาท

3 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ ยี่หอ้ โตโยต้า 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ทะเบยีน ฮว-1193 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 3,477.50 บาท เป็นเงิน 3,477.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2562
17733-0702-0002/59 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ต.ค.61
 - แบตเตอร่ี ชนิด Lead ขนาด 12V 85AH ยี่หอ้ GS/GT195 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ลูก ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง
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เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

4 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 9,572.22 9,572.22 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จก.บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จก.เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คสายพานไทมิ่ง ตรวจเช็คระบบ เปน็เงิน 9,572.22 บาท เปน็เงิน 9,572.22 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 023/2562
ส่งก าลัง ตรวจเช็คช่วงล่าง แตร ไฟ แสงสวา่ง และสลับยาง ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ต.ค.61
ของรถยนต์ทะเบยีน ฮพ-9094 หมายเลขครุภณัฑ์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
1105-01-12060200-12939-0702-0017/55 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 70,000.00 54,987.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561 จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 54,987.30 บาท เป็นเงิน 54,987.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 024/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ต.ค.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 55,000.00 38,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดบางกอกบล็อก หา้งหุน้ส่วนจ ากัดบางกอกบล็อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561  (ไตรมาส 1) เป็นเงิน 38,250.00 บาท เป็นเงิน 38,250.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 025/2562
จ านวน 1,500 เล่ม ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

7 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer และเคร่ืองส ารองไฟ ดังนี้ 6,259.50 6,259.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้ SAMSUNG เป็นเงิน 6,259.50 บาท เป็นเงิน 6,259.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 026/2562
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ต.ค.61
10003-0942-0016-54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Mainboard (เปล่ียนเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เปน็เงิน 3,745.00 บาท
 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ยี่หอ้ SOCOME
รุ่น EGYS-L520 หมายเลขครุภณัฑ์ NSO-0949-0009/43 
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้
 - Change Battery 12V 7.5A (เปล่ียนแบตเตอร่ี)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,016.50 บาท
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เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

8 เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับ Tablet ประจ าปงีบระมาณ 229,579.20 229.579.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังเช่า
2562 จ านวน 120 เลขหมาย เปน็เงิน 229,579.20 บาท เปน็เงิน 229,579.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2561
(ก าหนดระยะเวลา 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ส านักงาน 1,512,000.00 1,512,000.00 e-bidding 1. หจก. ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ บริษทั ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากเปน็ผู้มีคุณสมบติัและ สัญญาเลขที่ 
สถิติแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เปน็เงิน 1,609,481.16 บาท เปน็เงิน 1,512,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตรงตามราย 001/62
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 2. หจก. เพชรสิริ คลีนนิ่ง ละเอียดเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร ลว. 17 ต.ค.61

เปน็เงิน 1,624,260.00 บาท ประกวดราคาและเสนอราคาต่ าสุด
3. หจก.จักรคลีน เซฟต้ี อยู่ในวงเงินงบประมาณและราคา
เปน็เงิน 1,628,100.00 บาท กลาง
4. บริษทั เค.เอสซี คลีนนิ่งเซอร์วสิ จ ากัด
เปน็เงิน 1,707,720.00 บาท
5. บริษทั พพีเีอ็น จ ากัด
เปน็เงิน 1,538,800.00 บาท
6. บ. รักษาความปลอดภยักุลธชิา จก.
เปน็เงิน 1,801,800.00 บาท
7. บริษทั ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากัด
เปน็เงิน 1,512,000.00 บาท
8. บริษทั ทรูวนั จ ากัด
เปน็เงิน 1,922,400.00 บาท

10 จ้างบริการรักษาความความปลอดภยั ประจ าปงีบประมาณ 1,736,184.00 1,736,184.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก เนื่องจากมีคุณสมบติัและคุณภาพ สัญญาเลขที่ 
พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เปน็เงิน 1,736,184.00 บาท เปน็เงิน 1,736,184.00 บาท ในการดูแลใหบ้ริการรักษาความ 002/62
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) (2) (ช) ปลอดภยัในทรัพย์สินของส านักงานฯ ลว. 18 ต.ค.61

และดูแลความปลอดภยัแก่เจ้าหน้า
ของส านักงานฯ ซ่ึงได้รับสิทธพิเิศษ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)
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(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

11 จ้างบ ารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ 4,958,496.00 4,900,000.00 คัดเลือก 1. บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด  บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด เนื่องจากเปน็ผู้มีคุณสมบติัและยื่น สัญญาเลขที่ 
ต่อพว่งและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความ ได้คะแนนรวมสูงสุดเปน็ล าดับที่ 1 คือ ได้คะแนนรวมสูงสุดเปน็ล าดับที่ 1 คือ เอกสารหลักฐานตามข้อเสนอและ 003/62
มั่นคง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน 91.23 คะแนน 91.23 คะแนน รายละเอียดเปน็ไปตามเง่ือนไข ลว. 18 ต.ค.61
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 2. บริษทั จีเอเบลิ จ ากัด เปน็เงิน 4,900,000.00 บาท ที่ส านักงานฯ ก าหนดและเปน็ผู้

ได้คะแนนรวมเปน็ล าดับที่ 2 คือ ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1
80.00 คะแนน (91.23 คะแนน) ราคาที่เสนออยู่ใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

12 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 15,000,000.00 14,999,902.00 คัดเลือก 1. บริษทั จีเอเบลิ จ ากัด บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด เนื่องจากเปน็ผู้มีคุณสมบติัและยื่น สัญญาเลขที่ 
อุปกรณ์ต่อพว่งและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้าน มีคุณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด ได้คะแนนรวมสุงสุดล าดับที่ 1 คือ เอกสารหลักฐานตรงตามข้อเสนอ 004/62
ความมั่นคง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน ได้คะแนนรวมเปน็ล าดับที่ 2 คือ 84.20 คะแนน และรายละเอียดเปน็ไปตามที่ ลว. 18 ต.ค.61
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 73.00 คะแนน เปน็เงิน 14,474,532.00 บาท ส านักงานฯ ก าหนด เปน็ผู้ได้

2.บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนียน จ ากัด คะแนนรวมสูงสุดเปน็อันดับที่ 1
มีคุณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด (84.20 คะแนน) และราคาที่เสนอ
3. บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด อยู่ในวงเงินงบประมาณและราคา
มีคุณสมบติัถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด กลาง
ได้คะแนนรวมสุงสุดล าดับที่ 1 คือ 
84.20 คะแนน

13 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจความสุขคนท างาน (ในองค์กร) 50,000.00 34,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัดบางกอกบล็อก หา้งหุน้ส่วนจ ากัดบางกอกบล็อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2561 (ฉบับ Pocket Book)  จ านวน 500 เล่ม เปน็เงิน 34,250.00 บาท เปน็เงิน 34,250.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 027/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ต.ค.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

14 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์โปรแกรมประยุกต์ 418,600.00 418,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ระบบบริหารสารนิเทศ (CMS) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 เปน็เงิน 418,600.00 บาท เปน็เงิน 418,600.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 005/62
ระยะเวลา 12 เดือน ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ต.ค.61
ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง






Page 5
แบบ สขร. ๑

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

15 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์ระบบ 396,910.08 396,910.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
บริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ ประจ าปงีบประมาณ เปน็เงิน 396,910.08 บาท เปน็เงิน 396,910.08 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/62
พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ต.ค.61
ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

16 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขตู้คีออสประจ าปีงบประมาณ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้อม คอมพวิต้ิง จ ากัด บริษทั พร้อม คอมพวิต้ิง จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน เปน็เงิน 30,000.00 บาท เปน็เงิน 30,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/62
(1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

17 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบปรับปรุงการจัดท าและ 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
การให้บริการขอ้มูลของส านักงานสถติิจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ เปน็เงิน 450,000.00 บาท เปน็เงิน 450,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/62
พ.ศ. 2562 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ต.ค.61
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ วันที่ 30 กนัยายน 2562) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

18 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบควบคุมการเขา้ออกและระบบ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
รักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปน็เงิน 108,000.00 บาท เปน็เงิน 108,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 009/62
ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถงึ 31 มีนาคม 2562) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

19 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 242,676.00 242,676.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน เปน็เงิน 242,676.00 บาท เปน็เงิน 242,676.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 010/62
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถงึ วันที่ 30 กนัยายน 2562) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

20 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับประจ าปี 324,000.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากัด บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน เปน็เงิน 324,000.00 บาท เปน็เงิน 324,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 011/62
(1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

21 จ้างพิมพ์วารสาร สารสถติิปีงบประมาณ 2562 จ านวน 8,000 เล่ม 100,000.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปน็เงิน 99,800.00 บาท เปน็เงิน 99,800.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 028/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ต.ค.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

22 จ้างพมิพซ์องบรรจุแบบสอบถามขยายข้างโครงการส ารวจภาวะ 60,000.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จ านวน 6,000 ชุด เปน็เงิน 26,964.00 บาท เปน็เงิน 26,964.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 029/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ต.ค.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

23 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประชาสัมพนัธ์ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เน็กเซนเทล จ ากัด บริษทั เน็กเซนเทล จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 12 เดือน เปน็เงิน 300,000.00 บาท เปน็เงิน 300,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 012/62
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

24 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 431,832.00 431,832.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบนัทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบนัทึกกองบริหารจัดเก็บ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
พฤศจิกายน 2561 - ธนัวาคม  2561 รวม 2 งวด รายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลสถิติ ที่ 03..4/198 ลว. 10 ต.ค.61 ข้อมูลสถิติ ที่ 03..4/198 ลว. 10 ต.ค.61 มีประสบการณ์ความช านาญ 030/2562
1.ปฏบิติังานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ จ านวน 22 คน เปน็เงิน 431,832.00 บาทจ านวน 22 คน เปน็เงิน 431,832.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 051/2562
ท างานของประชากร พ.ศ. 2561 งบประมาณและราคากลาง ลว. 26 ต.ค.61
ในเดือน  พฤศจิกยน 2561 - ธนัวาคม  2561 จ านวน  22 คน
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เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

25 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแหง่ชาติ 264,000.00 เฉพาะเจาะจง
ประจ าปงีบประมาณ 2562 ดังนี้
1. จ้าเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ของส านักงานสถิติแหง่ชาติ 132,000.00 นายถนอม  ประภารัตน์ นายถนอม  ประภารัตน์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปงีบปะมาณ 2562 เปน็เงิน 132,000.00 บาท เปน็เงิน 132,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 013/62
จ านวน 11 เดือน (1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2. จ้าเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ของส านักงานสถิติแหง่ชาติ 132,000.00 นายสาโรจน์ มากหลาย นายสาโรจน์ มากหลาย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปงีบปะมาณ 2562 เปน็เงิน 132,000.00 บาท เปน็เงิน 132,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/62
จ านวน 11 เดือน (1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ต.ค.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

26 จ้างท ากฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปงีบประมาณ 121,980.00 121,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟเควสท์ จ ากัด บริษทั อินโฟเควสท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
2562 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562) เปน็เงิน 121,980.00 บาท เปน็เงิน 121,980.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 015/62

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ต.ค.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

27 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND เปน็เงิน 10,486.00 บาท เปน็เงิน 10,486.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 052/2562
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9997-0942-0010/54 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค.61
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Mainboard (เปล่ียนเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชิ้น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เปน็เงิน 3,745.00 บาท
 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 1,498.00 บาท
2. ซ่อมเคร่ือง  Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9998-0942-0011/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้
 - Change Mainboard (เปล่ียนเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชิ้น
เปน็เงิน 3,745.00 บาท
 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 1,498.00 บาท
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เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

28 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ รวม 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน 16,692.00 บาท เปน็เงิน 16,692.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 053/2562
1. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค.61
รุ่น CLP-770ND  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
10061-0943-0001/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 6,741.00 บาท
 - Change Transfer Belt (เปล่ียนชุดผสมสี)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 6,955.00 บาท
2. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER
รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-
9773-0938-0004/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้
 - Chang HDD 1 TB Western Blue (เปล่ียนฮาร์ดดิส)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 2,996.00 บาท

29 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ KYOCERA 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น Taskalfa221 (ผงหมึก TK-439) จ านวน 2 หลอด (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2562

เปน็เงิน 8,988.00 บาท เปน็เงิน 8,988.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ต.ค.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

30 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีเอเบลิ จ ากัด บริษทั จีเอเบลิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
คอมพวิเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจ าปี เปน็เงิน 216,000.00 บาท เปน็เงิน 216,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 054/2562
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 2 เดือน ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ต.ค.61
( 1 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

31 เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 1,999,189.00 1,990,000.00 คัดเลือก 1. บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเปน็ผู้มีคุณสมบติัและยื่น สัญญาเลขที่ 
ระยะเวลา 12 เดือน มีข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องตามเง่ือนไขที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องตามเง่ือนไขที่ เอกสารหลักฐานตรงตามข้อเสนอ 016/62
(ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ก าหนด ได้คะแนนรวมสูงสุดเปน็อันดับที่ 1ก าหนด ได้คะแนนรวมสูงสุดเปน็อันดับที่ 1และรายละเอียดเปน็ไปตามที่ ลว. 31 ต.ค.61

คือ 100 คะแนน คือ 100 คะแนน ส านักงานฯ ก าหนด เปน็ผู้ได้คะแนน
2. บ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จก. (มหาชน)เปน็เงิน 1,990,000.00 บาท รวมสูงสุดอันดับที่ 1 (100 คะแนน)
มีข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องตามเง่ือนไขที่ และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบ
3. บ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ จก. (มหาชน) ประมาณและราคากลาง
ไม่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค เนื่องจาก
ยื่อนเอกสารไม่ครบถ้วน
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เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

32 จ้างตรวจเช็คความเร็ว  รถยนต์วิ่งเกิน 100 กม. ขึ้นไป เคร่ืองยนต์ 4,358.81 43,581.81 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
มีเสียงดัง และสะท้าน,เช็คระบบคลัชท์ เนื่องจากคลัชท์แข็ง, เปน็เงิน 43,958.81 บาท เปน็เงิน 43,958.81 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 055/2562
ตรวจเช็คระยะ,เช็ครีโมทกุยแจเปดิ-ปดิ ไม่ท างานของรถยนต์ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ต.ค.61
ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ฮภ-6419 กรุงเทพมหานคร จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

33 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพส์ าเนา ยี่หอ้ RICOH 5,830.43 5,830.43 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น DD4450 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-14649- เปน็เงิน 5,830.43 บาท เปน็เงิน 5,830.43 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 056/2562
0916-0001/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ต.ค.61
 - ลูกยางดันกระดาษเอ3 (C2642110) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เปน็เงิน 2,624.71 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ลูกยางกดกระดาษเอ3 (C26442104) จ านวน 1 ชิ้น
เปน็เงิน 1,750.52 บาท
 - ลูกกล้ิงปรับต้นฉบบั (C2492290) จ านวน 1 ชิ้น
เปน็เงิน 1,455.20 บาท

34 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 14,382.94 14,382.94 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้ SAMSUNG เปน็เงิน 14,382.94 บาท เปน็เงิน 14,382.94 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 057/2562
รุ่น CLP-680ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ต.ค.61
14809-0943-0005/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Main Gear Assy (เปล่ียนชุดเฟอืงหลัก) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 10,368.76 บาท
 - Change Mainboard Assy (เปล่ียนเมนบอร์ด)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 4,239.34 บาท
 - Change Cassette (เปล่ียนถาดปอ้นกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 898.80 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-
13516-0942-0009/56 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้
 - Change Fuser Unit (เปลียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 5,114.60 บาท

35 จ้างติดต้ังเลขหมาย GIN Phone กับเลขหมาย 02-141-7289 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 จุด (กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรม) เปน็เงิน 1,605.00 บาท เปน็เงิน 1,605.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 058/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ต.ค.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


