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1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในโครงการส ามะโนประชากร 494,883.03 394,156.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
และเคหะ พ.ศ. 2563 จ านน 26 รายการ เป็นเงิน 394,156.97 บาท เป็นเงิน 394,156.97 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 019/2562
เป็นเงิน 394,156.97 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 02 ม.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่ห้อ SAMSUNG 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-18751- เป็นเงิน 3,745.00 บาท เป็นเงิน 3,745.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 110/2562
0942-0054/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 03 ม.ค.62
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,424.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Pad Roller Tray1 (เปล่ียนตัวจับกระดาษถาด1)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 321.00 บ่าท

3 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปรายงานการส ารวจภาวะการท างาน 24,000.00 21,426.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ของประชากร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 18,778.50 บาท เป็นเงิน 18,778.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 111/2562
จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 18,778.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ม.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลขยายข้างส าหรับใช้ในโครงการส ารวจ 17,000.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถาน เป็นเงิน 16,050.00 บาท เป็นเงิน 16,050.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 112/2562
ประกอบการ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,000 ซอง มีผู้เสนอราคา ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ม.ค.62
เป็นเงิน 16,050.00 บาท 1 ราย เสนอ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เกนิงบประมาณ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ HP 5,435.60 5,435.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น Officejet Pro 8600Plus หมายเลขครุภัณฑ์ สสก.0944- เป็นเงิน 5,435.60 บาท เป็นเงิน 5,435.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 113/2562
006-03/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมี ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ม.ค.62
 - Change Print Head (เปล่ียนหัวพิมพ)์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,954.10 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Encoder Strip (ตัวเล่ือนหัวพิมพ)์
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 481.50 บาท
รวมเป็นเงิน 5,435.60 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

6 จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส 30,000.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดับางกอกบล๊อก  ห้างหุ้นส่วนจ ากดับางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ.2562 จ านวน 15,000 แผ่น เป็นเงิน 10,500.00 บาท เป็นเงิน 10,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 114/2562

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ม.ค.62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในโครงการ 86,000.00 79,822.88
ส ารวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการ
เงินของประชาชน พ.ศ. 2561 
 - เงนินอกงบประมาณจากเงนิสนับสนุนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.61) (สค) จ านวน 86,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1.จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 22,916.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1.1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น) เป็นเงิน 22,916.00 บาท เป็นเงิน 22,916.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 020/2562
ไอเดียกรีน จ านวน 100 รีม เป็นเงิน 10,075.12 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ม.ค.62
1.2. กล่องกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชั้น ขนาด 15"X18"X10" จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
(กวา้งXยาวXสูง) จ านวน 500 กล่อง เป็นเงิน 14,445.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 22,916.00 บาท

2. จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
รหัสสินค้า CT201820 จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท เป็นเงิน 8,560.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 021/2562
รวมเป็นเงิน 8,560.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ม.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3. จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  รายการ ดังนื้ 48,346.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
3.1. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung  CLP-775ND เป็นเงิน 48,346.88 บาท เป็นเงิน 48,346.88 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 022/2562
(CLT K609S Black) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 7,704.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ม.ค.62
3.2. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-775ND จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
(CLT C609S Cyan) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 9,084.30 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3.3. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-775ND
(CLT Y609S Yellow) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 9,084.30 บาท
3.4. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-775ND
(CLT M609S Magenta) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 9,084.30 บาท

3.5. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress
M4030ND (MLT-D201L) จ านวน 2 กล่อง 
เป็นเงิน 13,389.98 บาท
รวมเป็นเงิน 48,346.88 บาท
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน และวสัดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับโครงการ 88,065.00 75,234.91
พัฒนาตัวชี้วดัเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพืน้ที่ (SDGs)
พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงิน 75,234.91 บาท ดังนี้
1. วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1.1. กระดาษถ่ายเอกสาร หนา 80 แกรม เอ-4 (500 แผ่น/รีม) เป็นเงิน 19,939.45 บาท เป็นเงิน 19,939.45 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 023/2562
ยี่ห้อไอเดียกรีน จ านวน 100 รีม เป็นเงิน 9,844.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ม.ค.62
1.2. ปากกาลูกล่ืน สีน้ าเงิน ยี่ห้อควอนต้ัม จ านวน 60 ด้าม จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เป็นเงิน 192.60 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1.3. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 (กล่องละ 12 ตัว)
ยี่ห้อออฟฟิศเวย์ จ านวน 30 กล่อง เป็นเงิน 240.75 บาท
1.4. แฟ้มเจาะ 2 รูพลาสติก ยี่ห้อ XING NO.1114
ขนาด A4 คละสี จ านวน 500 แฟ้ม เป็นเงิน 8,292.50 บาท
1.5. แผ่นพลาสติกลูกฟูก หนา 3 มม. ขนาด 65X122 ซม.
สีขาว จ านวน 20 แผ่น เป็นเงิน 642.00 บาท
1.6. โฟมอัด หนา 5 มม. ขนาด 50X100 ซม. จ านวน 20 แผ่น
เป็นเงิน 727.60 บาท

2. วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
2.1. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND เป็นเงิน 55,295.46 บาท เป็นเงิน 55,295.46 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 024/2562
(ML-D4550B) จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 20,265.80 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ม.ค.62
2.2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4510ND จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
(MLT-D307L) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 5,231.23 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.3. ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4510ND
 (MLT-R307) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,183.25 บาท
2.4. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother HL3170CDW
รหัส TN261BK (สีด า) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,869.29 บาท
2.5. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother HL3170CDW
รหัส TN265C (สีฟ้า) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,417.13 บาท
2.6. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother HL3170CDW
รหัส TN265M (สีชมพ)ู จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,417.13 บาท
2.7. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother HL3170CDW 
รหัส TN265Y (สีเหลือง) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,417.13 บาท
2.8. กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน (Matt Coated Inkjet
Paper) หนา 200 แกรม หนา 200 แกรม หน้ากวา้ง 42 นิ้ว
ยาว 20 เมตร จ านวน 4 ม้วน เป็นเงิน 5,007.60 บาท
2.9. ฟิล์มแบบด้านส าหรับหมึกกนัน้ า (Matt PP Film)
หน้ากวา้ง 36 นิ้ว  ยาว 30 เมตร จ านวน 3 ม้วน 
เป็นเงิน 12,486.90 บาท
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9 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer  จ านวน 2 เคร่ือง 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รวมเป็นเงิน 10,486.00 บาท ดังนี้ เป็นเงน 10,486.00 บาท เป็นเงน 10,486.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 115/2562
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ม.ค.62
รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์1105-02-12061000-9994- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
0942-0007/54 รายการปะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Power Supply (เปล่ียนเพาเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท
 - Change MainBoard (เปล่ียนเมนบอร์ด)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,745.00 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG
รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-
10156-0942-0079/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Power Supply (เปล่ียนเพาเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท
 - Change MainBoard (เปล่ียนเมนบอร์ด)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,745.00 บาท

10 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 16 รายการ 2,664.30 2,664.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภัณฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รวมเป็นเงิน 2,664.30 บาท เป็นเงิน 2,664.30 บาท เป็นเงิน 2,664.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 116/2562

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ม.ค.62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 4,932.70 4,932.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภัณฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ยี่ห้อ  ACER รุ่น M1620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-08- เป็นเงิน 2,664.30 บาท เป็นเงิน 2,664.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 117/2562
12061000-13668-0938-0158/56 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ม.ค.62
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,872.50 บาท
 - Change Video Card Geforce GT710 2 GB DDR3
(เปล่ียนการ์ดจอ) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,060.20 บาท
รวมเป็นเงิน 4,932.70 บาท
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12 จัดซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับใช้งานกบัรถยนต์ ทะเบียน ฮจ-2201 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
รถยนต์ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 3,477.50 บาท เป็นเงิน 3,477.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 025/2562
5732-0702-0001/50 เป็นเงิน 3,477.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ม.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน กมุภาพันธ ์2562 141,440.00 141,440.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเกบ็ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเกบ็ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วนัที่ 1- 28 กมุภาพันธ ์2562 จ านวน 20 คน รายละเอยีดดังนี้ ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/(61/165)ลว. 04 ม.ค. 62ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/(61/165)ลว. 04 ม.ค. 62 มีประสบการณ์ความช านาญ 118/2562
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ จ านวน 20 คน เป็นเงิน 141,440.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 141,440.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 137/2562
ท างานของประชากร พ.ศ. 2562 และโครงการส ารวจยอดขาย งบประมาณและราคากลาง ลว. 18 ม.ค.62
รายไตรมาส (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561
ในเดือน กมุภาพันธ ์2562 จ านวน  20 คน

14 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 5,245.68 5,245.68 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ และตรวจเช็คระยะ ของรถยนต์ เป็นเงิน 5,245.68 บาท เป็นเงิน 5,245.68 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 138/2562
โตดยต้า ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ม.ค.62
12060200-17733-0702-0002/59 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เป็นเงิน 5,245.68 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

15 จ้างจัดท าแผ่นป้ายชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
แผ่นป้ายทองเหลือง นายวชิัย ประทีปทิพย์ เป็นเงิน 4,066.00 บาท เป็นเงิน 4,066.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 139/2562
ขนาดแผ่นทองเหลือง 10X40 ซม. ตัวอักษา สูง 3 ซม. ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ม.ค.62
หนา 0.3 ซม. การจัดกึ่งกลางขึ้นกบัจ านวนตัวอักษร จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
กดัลึกลงสีน้ าเงิน พืน้ผิวกดัหยาบ ผิวทองเหลืองด้านหน้า ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ชุบด้วยทองทั้งหมดแล้วเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบเงา ตัวอักษร
แบบ Cordia UPC  จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 4,066.00 บาท

16 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเคร่ืองไส้กรองอากาศ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จ ากดั บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
และตรวจเช็คล้อหน้า ใช้ความเร็วล้อหน้าสะบัด ของรถยนต์ เป็นเงิน 2,247.00 บาท เป็นเงิน 2,247.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 140/2562
ยีห่้อ อซูีซุ ทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ม.ค.62
12060200-5733-0702-0002/50 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เป็นเงิน 2,247.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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17 จัดซ้ือโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม 5,074,475.00 5,074,475.00 คัดเลือก 1. บ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จก. บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จก. เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่น สัญญาเลขที่
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ (มหาชน) (มหาชน) ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรง 020/62
เป็นจ านวนเงิน 5,065,915.00 บาท เป็นเงิน 5,068,590.00 บาท เป็นเงิน 5,065,915.00 บาท ตามเง่ือนไขที่ สสช. ก าหนด ลว. 23 ม.ค. 62

2. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ากดั  - เนื่องจากใบเสนอราคาของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
เป็นเงิน 5,070,195.00 บาท ตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกนั กล่าวคือ
3. บริษัท แทนเจอรีน จ ากดั ตัวเลขระบุ 5,068,590.00  ตัวอักษรระบุ
เป็นเงิน 5,073,940.00 บาท ห้าล้านหกหมื่นห้าพันเกา้ร้อยสิบห้าบาทถ้วน

ทางบรัษัทฯปรับลดราคา เหลือ 
5,065,915.00 บาท

18 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ยีห่้อ GYGAR 20,223.00 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล โปรเจคเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดับริษัท เซ็นทรัล โปรเจคเตอร์ เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น G258 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060400-9436-0512- เป็นเงิน 20,223.00 บาท เป็นเงิน 20,223.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 141/2562
0003/53 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ม.ค.62
 - ค่าชุด LCD Panel Gygar GP-258 S/N:33080090934001 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 20,223.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

19 จ้างพิมพ์แผ่นพับสรุปปัญหา/ภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการท าการเกษตร 15,000.00 7,976.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
โครงการส ารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 7,976.85 บาท เป็นเงิน 7,976.85 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 142/2562
จ านวน 300 แผ่น เป็นเงิน 7,976.85 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ม.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

20 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 4,034.44 4,034.44 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย โตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ยีห่้อ โตโยต้า ทะเบียน ฮย-2321 เป็นเงิน 4,034.44 บาท เป็นเงิน 4,034.44 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 143/2562
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-14613- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ม.ค.62
0702-0001/57 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เป็นเงิน 4,034.44 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืข้อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันที ่  1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

21 จัดซ้ือถังขยะพลาสติกพร้อมฝาครอบใส ความจุ 60 ลิตร 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก. วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ขนาด 38X38X83 ซม. (ส าหรับถุงขยะ ขนาด 30X40 นิ้ว) เป็นเงิน 10,272.00 บาท เป็นเงิน 10,272.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 026/2562
ประกอบด้วย ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ม.ค.62
 - ถังขยะพลาสติกพร้อมฝาครอบใส สีน้ าเงิน (ขยะทั่วไป) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน 2,568.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ถังขยะพลาสติกพร้อมฝาครอบใส สีเขียว (ขยะเปียก)
จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน 2,568.00 บาท
 - ถังขยะพลาสติกพร้อมฝาครอบใส สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)
จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน 2,568.00 บาท
 - ถังขยะพลาสติกพร้อมฝาครอบใส สีแดง (ขยะอนัตราย)
จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน 2,568.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,727.00 บาท

22 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 4,954.10 4,954.10 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-1002-0942-0015/54 เป็นเงิน 4,954.10 บาท เป็นเงิน 4,954.10 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 144/2562
อะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ม.ค.62
 - Chage Fuser Unit จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เป็นเงิน 4954.10 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


