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1 จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จ านวน 3 จุด 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
กับเลขหมาย 02-141-7479, 02-141-7480, 02-143-8129 เปน็เงิน 2,033.00 บาท เปน็เงิน 2,033.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 059/2562
กลุ่มจัดเก็บข้อมูลสถิติ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 พ.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-10157- เปฯ็เงิน 1,498.00 บาท เปฯ็เงิน 1,498.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 060/2562
0942-0080/54  รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย.61
 - Change Power Supply  (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองเย็บกระดาษ ยี่หอ้  SCM 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น พเีอส 9 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-13457- เปน็เงิน 5,885.00 บาท เปน็เงิน 5,885.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 061/2562
0923-0001/56 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย.61
 - สายพานเคร่ือง A46  จ านวน 1 เส้น เปน็เงิน 2,942.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - สายพานเคร่ือง A53  จ านวน 1 เส้น เปน็เงิน 2,942.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12060100-14624-0906- เปน็เงิน 18,404.00 บาท เปน็เงิน 18,404.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 062/2562
0001/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย.61
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942) จ านวน 1 ลูก จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เปน็เงิน 17,120.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ลูกยางดึงกระดาษออกจากถาดกระดาษ (022K74870)
จ านวน 6 ลูก เปน็เงิน 1,284.00 บาท

5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 3,901.22 3,901.22 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่หอ้ นิสสัน เปน็เงิน 3,901.22 บาท เปน็เงิน 3,901.22 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 063/2562
หมายเลขทะเบยีน ฮท-6723 กรุงเทพมหานคร ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 พ.ย.61
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-23.60200-9493-0702-0004/53 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วันที ่  1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ .ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561
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วันที ่  1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ .ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561

6 จ้างจ้ดท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 1,091.40 1,091.40 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภณัฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มการเงินและบญัชี ส านักงานเลขานุการกรม) เปน็เงิน 1,091.40 บาท เปน็เงิน 1,091.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 064/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 พ.ย.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

7 จ้างจัดส่งแบบสอบถามโครงการประมวลขอ้มูลพืน้ที่การกอ่สร้าง 13,539.00 13,539.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บสิซิเนส ไอเดีย จ ากัด บริษทั บสิซิเนส ไอเดีย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2562 ใหส้ านักงานสถิติจังหวดั จ านวน 76 จังหวดั เปน็เงิน 13,539.00 บาท เปน็เงิน 13,539.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 065/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 พ.ย.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

8 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-14626-0906- เปน็เงิน 17,120.00 บาท เปน็เงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 066/2562
003/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.61
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ลูก ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร 37,985.00 37,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ยี่หอ้ Fuji xerox จ านวน 2 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 37,985.00 บาท เป็นเงิน 37,985.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/2562
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter IV4070 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.61
(รหสัสินค้า CT201820) จ านวน 1 กล่อง เปน็เงิน 4,280.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucentre-V3065 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(รหสัสินค้า CT202508) จ านวน 7 กล่อง เปน็เงิน 33,705.00 บาท

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Toshiba 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Toshiba รุ่น e-STUDIO 305 เป็นเงิน 7,190.40 บาท เป็นเงิน 7,190.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 005/2562
จ านวน 2 กล่อง ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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วันที ่  1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ .ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Konica 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บสิสิเนส บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บสิสิเนส เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Konica Minalta รุ่น Bizhub 363 โซลูชันส์ (ประเทศไทย)  จ ากดั โซลูชันส์ (ประเทศไทย)  จ ากดั ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/2562
(TN414)  จ านวน 3 กล่อง เปน็เงิน 16,050.00 บาท เปน็เงิน 16,050.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรื ยี่ห้อ ACER 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น M490G หมายเลขครุภณัฑ์  1105-03-12061000-9866-0938- เปน็เงิน 1,872.50 บาท เปน็เงิน 1,872.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 067/2562
0097/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 พ.ย.61
 - Exchange Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 9,929.60 9,929.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน 9,929.60 บาท เปน็เงิน 9,929.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 068/2562
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 พ.ย.61
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
10029-0942-0042/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมี ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 5,114.60 บาท
 - Change Cooling Fan (เปล่ียนพดัลม)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 856.00 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
ยี่หอ้  Dell รุ่น Optiplex 980 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-02-12061000-10492-0938-0228/54 รายการอะไหล่
ที่ซ่อมเปล่ียน มีดังนี้
 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,959.00 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561

14 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ไมโครโฟนไร้สาย ยี่หอ้ TOA 5,949.20 5,949.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั วชิัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด บริษทั วชิัยเทรดด้ิง (1983) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น WM5320 จ านวน 4 ชุด ดังนี้ เปน็เงิน 5,949.20 บาท เปน็เงิน 5,949.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 069/2562
 - ไมโครโฟน จ านวน 4 ชุด หมายเลขครุภณัฑ์ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 พ.ย.61
1. 1105-01-12060300-9456-1049-0001/53 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. 1105-01-12060300-9457-1049-0002/53 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. 1105-01-12060300-9458-1049-0003/53
4. 1105-01-12060300-9459-1049-0004/53

15 จ้างพมิพส์รุปผลที่ส าคัญ การมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ 35,000.00 26,610.00 เฉพาะเจาะจง บรัท ธนาเพรส  จ ากัด บรัท ธนาเพรส  จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส1) จ านวน 300 เล่ม เปน็เงิน 26,610.00 บาท เปน็เงิน 26,610.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 070/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

16 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 87,000.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) เปน็เงิน 80,500.00 บาท เปน็เงิน 80,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 071/2562
จ านวน 350 เล่ม ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Kyocera 13,910.00 19,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Taskalfa 4002I (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/2562
(ผงหมึก TK-6329) จ านวน 2 หลอด เปน็เงิน 13,910.00 บาท เปน็เงิน 13,910.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองโทรสาร และเคร่ืองพมิพ์ 50,394.00 50,394.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ส าเนาระรบบดิจิตอล ยี่หอ้ Ricoh จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 50,394.00 บาท เป็นเงิน 50,394.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/2562
1. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก้  รุ่น SP 311, SP325SFNw ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.61
(รหสัสินค้า 11SP311TN) จ านวน 3 ตลับ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เปน็เงิน 10,914.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รุ่น SP3600SF 
(รหสัสินค้า 11SP4500SDTN) จ านวน 6 ตลับ
เปน็เงิน 30,492.00 บาท
3. หมึกพมิพส์ าเนาสีด า ริโก้ รุ่น DX-4545, DD4450 
(รหสัสินค้ส 31SI4500) จ านวน 10 ตลับ เปน็เงิน 4,280.00 บาท
4. กระดาษไขแม่พมิพ ์ริโก้ รุ่น DX-4545, DD4450
(รหสัสินค้า 31SM4500) จ านวน 2 ม้วน เปน็เงิน 4,708.00 บาท

19 จัดซ้ือววสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่ใช้ใน 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เป็นเงิน 19,260.00 บาท เป็นเงิน 19,260.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 009/2562
พ.ศ. 2562 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.61
 - ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ Docucentre-V 3060 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(รหสัสินค้า CT202508) จ านวน 4 กล่อง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

20 จัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่ใช้ใน 16,852.50 16,852.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 16,852.50 บาท เป็นเงิน 16,852.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 010/2562
ยี่หอ้ RICOH ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.61
 - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้  RICOH รุ่น MP 3352SP จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(AF227TN) จ านวน 9 ขวด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

21 จัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่ใช้ใน 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 011/2562
ยี่หอ้ KYOCERA เปน็เงิน 22,470.00 บาท เปน็เงิน 22,470.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.61
 - ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ KYOCERA รุ่น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
Taskafa221 (ผงหมึก TK-439) จ านวน 5 กล่อง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561

22 จ้างเปดิ Port Lan จ านวน 1 จุด 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ เปน็เงิน 214.00 บาท เปน็เงิน 214.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 072/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 พ.ย.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

23 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 14,808.80 14,808.80 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รวม 2 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน 14,808.80 บาท เปน็เงิน 14,808.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 073/2562
1.จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 พ.ย.61
รุ่น CLP-770ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
12831-0943-0001/55 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ 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
 - Change Pick-up Roller (เปล่ียนลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 267.50 บาท
 - Change Separation pad (เปล่ียนตัวจับกระดาษ)
เปน็เงิน 321.00 บาท
2. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์
ยี่หอ้ LENOVO รุ่นThink Centre M700 Tower 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-18612-0938-0276/59
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change DC Cable (เปล่ียนสาย DC) จ านวน 1 ชุด
เปน็เงิน 524.30 บาท
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 (บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561

24 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟ 8,966.60 8,966.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(UPS) รวมจ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน 8,966.60 บาท เปน็เงิน 8,966.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 074/2562
1. จ้างซ่อมและปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 พ.ย.61
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
10023-0942-0036/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Fuser (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 5,114.60 บาท

2. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ HP Laserjet

P3005  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-6284-0942-

0033/51 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change Main Gear (เปล่ียนชุดเฟืองหลัก) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 2,996.00 บาท

3. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟ (UPS)

ยี่ห้อ APC รุ่น BR500CI RS 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ 

สบส-0949-010-04/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change Battery 12V 5A (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 856.00 บาท

25 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้  Canon รุ่น RI3245 10,379.00 10,379.00 เฉพาะเจาะจง บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-9292-0906-0005/53 เปน็เงิน 10,379.00 บาท เปน็เงิน 10,379.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 075/2562
ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 พ.ย.61
 - แม่พมิพส์ร้างภาพ (9630A002BA) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

26 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-14627-0906- เปน็เงิน 17,120.00 บาท เปน็เงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 076/2562
0004/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 พ.ย.61
 - ครัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ (CT350942) จ านวน 1 ลูก จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง
 (บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2561

27 จัดซ้ือยางรถยนต์ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วจิิตรบริการ จ ากัด บริษทั วจิิตรบริการ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ฮจ-2201 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-5732-0702- เปน็เงิน 12,0000.00 บาท เปน็เงิน 12,0000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 012/2562
0001/50 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 พ.ย.61
 - ยางยี่หอ้ บริดสโตน 205-70-15 BS R611 จ านวน 4 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

28 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร เพือ่เป็นของสมนาคุณโครงการส ารวจ 410,400.00 410,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบท็เทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด บริษทั เบท็เทอร์ กู๊ดส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญเลขที่
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เปน็เงิน 410,400.00 บาท เปน็เงิน 410,400.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/62
จ านวน 3,420 ใบ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 พ.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

29 เช่าชุดโปรแกรมการน าเสนอขอ้มูลสถติิเพือ่เสนอผู้บริหาร 77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังเช่า
(คณะรัฐมนตรี) ระยะเวลาการเช่า 10 เดือน เปน็เงิน 77,575.00 บาท เปน็เงิน 77,575.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2562
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถงึวันที่ 30 กนัยายน 2562 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย.61
ก าหนดแบ่งจ่ายเป็น 10 งวดๆ ละ 7,757.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

30 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer  จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 12,604.60 12,604.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่ห้อ  SAMSUNG เปน็เงิน 12,604.60 บาท เปน็เงิน 12,604.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 077/2562
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9992- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย.61
0942-0005/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Mainboard Assy (เปล่ียนเมนบอร์ด) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,745.00 บาท

2. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9287-

0942-0002/53 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change Mainboard Assy (เปล่ียนเมนบอร์ด)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,745.00 บาท

 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,114.60 บาท


