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1 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer เปน็เงิน 10,486.00 บาท เปน็เงิน 10,486.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 145/2562
ยิ่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.พ. 62
1105-05-12061000-10026-0942-0039-54 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Power Supply (ชุดจ่ายไฟ)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
 - Change Mainboard 
(ชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองพิมพ)์ จ าวน 1 ชุด
เปน็เงิน 3,745.00 บาท
2. จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 
ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์
1105-05-12061000-10027-0942-0040/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Power Supply (ชุดจ่ายไฟ)
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,498.00 บาท
 - Change Mainboard 
(ชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองพิมพ)์ จ าวน 1 ชุด
เปน็เงิน 3,745.00 บาท
รวมเปน็เงิน 10,486.00 บาท

2 จ้างเปดิ Port Lan จ านวน 7 จุด และย้ายโทรศัพทพ์ร้อม 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
Port Lan จ านวน 7 เลขหมาย รวมเปน็เงิน 6,741.00 บาท เปน็เงิน 6,741.00 บาท เปน็เงิน 6,741.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 146/2562
กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างพิมพ์แผ่นพับตัวชี้วัดของประเทศไทยและอาเซ๊ยน 2562 18,000.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1,000 ฉบบั เปน็เงิน 11,235.00 บาท เปน็เงิน 11,235.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 147/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.พ. 62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกุมภาพันธ ์2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-28   เดอืน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกุมภาพันธ ์2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-28   เดอืน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

4 จ้างพิมพ์แผ่นพับครัวเรือนท าการเกษตรกับการใช้ 8,000.00 7,976.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โครงการส ารวจการ เปน็เงิน 7,976.85 บาท เปน็เงิน 7,976.85 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 148/2562
เปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 จ านวน 300 แผ่น ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.พ. 62
เปน็เงิน 7,976.85 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภณัฑ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภณัฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(นว. กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติภมูิภาค 2) เปน็เงิน 2,407.50 บาท เปน็เงิน 2,407.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 149/2562
เปน็เงิน 2,407.50 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ก.พ. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน มีนาคม 2562 175,040.00 175,040.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบนัทกึกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบนัทกึกองบริหารจัดเก็บ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วันที่ 1- 31 มีนาคม 2562 จ านวน 20 คน รายละเอยีดดังนี้ ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/11 ลว. 06 ก.พ. 62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/11 ลว. 06 ก.พ. 62 มีประสบการณ์ความช านาญ 150/2562
1.ปฏบิติังานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ จ านวน 20 คน เปน็เงิน 175,040.00 บาท จ านวน 20 คน เปน็เงิน 175,040.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 169/2562
ท างานของประชากร พ.ศ. 2562 งบประมาณและราคากลาง ลว. 22 ก.พ. 62
ในเดือน มีนาคม 2562 จ านวน  20 คน

7 จ้างซ่อมเปล่ียนปั๊มน้ าหรือปะเกน็ (ปั๊มน้ าร่ัว), เปล่ียนใบปัดน้ าฝน 4,972.29 4,972.29 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(ใบปัดไม่สะอาด),เปล่ียนน้ ายาล้างกระจก,เปล่ียนน้ ายาหม้อน้ า เปน็เงิน 4,972.29 บาท เปน็เงิน 4,972.29 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 170/2562
แกลลอน,เปล่ียนประเกน็ท่อน้ าเล้ียงเทอร์โบ,เปล่ียนโอริงวาล์วน้ า, ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.พ. 62
เปล่ียนโอริงก็อกถ่ายหม้อน้ า ของรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ฮย-2321 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-14613- ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
0702-0001/57 เปน็เงิน 4,972.29 บาท

8 จ้างพิมพ์ หนังสือรายงานประจ าป ี2561 จ านวน 500 เล่ม 150,000.00 147,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เปน็เงิน 135,890.00 บาท เปน็เงิน 135,890.00 บาท เปน็เงิน 135,890.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 171/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.พ. 62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างซ่อมรถยนต์ เนื่องจากมีน้ ามันเชื้อเพลิง (น้ ามันดีเซล) 8,260.40 8,260.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ไหลออกมาจากหอ้งเคร่ือง ของรถยนต์ ยี่หอ้ นิสสัน หมายเลข เปน็เงิน 8,260.40 บาท เปน็เงิน 8,260.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 172/2562
ทะเบยีน ฮท-6723 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.พ. 62
9493-0702-0004/53 เปน็เงิน 8,560.40 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกุมภาพันธ ์2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-28   เดอืน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

10 จ้างซ่อมรถยนต์ เปล่ียนไดชาร์ท (รหสั 01), เปล่ียนฟิวส์ 39,402.75 39,402.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
15 แอมป,์ เปล่ียนใบปดัน้ าฝนหน้า, เปล่ียนสายพานเคร่ือง, เปน็เงิน 39,402.75 บาท เปน็เงิน 39,402.75 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 173/2562
เปล่ียนใบปัดน้ าฝนหลัง, เปล่ียนลูกรอกสายพาน, เปล่ียนไดชาร์จ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.พ. 62
(รหสั 23100VW20C) ของรถยนต์ยี่หอ้ นิสสัน หมายเลข จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
5732-0702-0001/50 เปน็เงิน 39,402.75 บาท

11 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ และเคร่ือง Printer 10,732.10 10,732.10 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รวมจ านวน 4 เคร่ือง  เปน็เงิน 10,731.10 บาท เปน็เงิน 10,732.10 บาท เปน็เงิน 10,732.10 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 174/2562

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.พ. 62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 6,231.15 6,231.15 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ตรวจเช็คเปล่ียนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน เปน็เงิน 6,231.15 บาท เปน็เงิน 6,231.15 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 175/2562
ฮพ-9094 ยีห่้อ โคตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ก.พ. 62
12939-0702-0017/55 เปน็เงิน 6,23.15 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างตรวจเช็คระบบแอร์ (แอร์ไม่เย็น),ตรวจเช็คประตูหลังขวา 2,844.06 2,844.06 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เปดิไม่ได้ ของรถยนตื ยี่หอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน เปน็เงิน 2,844.06 บาท เปน็เงิน 2,844.06 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 176/2562
ศจ-6008 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-0176- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ก.พ. 62
0702-0001/48 เปน็เงิน 2,844.06 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

14 จัดซ้ือเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ หจก. สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ยี่หอ้ นิสสัน ทะเบยีน ฮท-6724 หมายเลขคุภณัฑ์ 1105-01- เปน็เงิน 3,477.50 บาท เปน็เงิน 3,477.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 027/2562
1206020  จ านวน 1 ลูก เปน็เงิน 3,477.50 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ก.พ. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกุมภาพันธ ์2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-28   เดอืน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

15 จ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการระบบ 3,336,500.00 1,052,273.17 ประกวดราคา 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัดแสงจันทร์การพิมพ์ เนื่องจากมีตุณสมบติัและเอกสาร สัญญาเลขที่ 
การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร e-bidding เปน็เงิน 929,078.05 บาท เปน็เงิน 830,000.00 บาท หลักฐานการยื่นข้อเสนอมีคุณสมบติั 021/62
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ 2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก ครบถ้วนตรงตามเอกสารประกวด ลว. 27 ก.พ. 62
จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) จ านวน 2 รายการ เปน็เงิน 963,966.50 บาท ราคาฯ และเปน็ผู้เสนอราคาที่ชนะ

3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัดแสงจันทร์การพิมพ์ การเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ าสุด
เปน็เงิน 830,000.00 บาท
4. หา้งหุ้นส่วนจ ากัดงานพิมพ์
เปน็เงิน 1,009,665.91 บาท
5. บ. สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จก.
เปน็เงิน 958,238.65 บาท
6. บริษัท ธนาเพรส จ ากัด
เปน็เงิน 942,500.00 บาท
7. บริษัท วีรณาเพรส จ ากัด
เปน็เงิน 979,500.00 บาท
8. บ. เลคแอนด์ฟาวด์เทน่ พร้ินต้ิง จก.
เปน็เงิน 930,900.00 บาท
9. บริษัท เอบชิ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด
เปน็เงิน 963,000.00 บาท
10. บริษัท แพค เพรส จ ากัด
เปน็เงิน 1,084,757.50 บาท
11. บ.อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลชชิ่ง จก. 
(มหาชน)
เปน็เงิน 880,029.53 บาท
12. บ. ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท ์จก.(มหาชน)
เปน็เงิน 850,000.00 บาท
13. บ. สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับสิสซ่ิง จก.
14. หจก.ไอเดียกรุ๊ป ปร้ินทต้ิ์ง แอนด์ 
แอดเวอร์ไทซ่ิง
เปน็เงิน 945,000.00 บาท

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุ (ดีเซล) 5,968,000.00 5,968,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิต้ี มอเตอร์ส จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบติัและยื่นข้อเสนอ สัญญาเลขที่ 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูปไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ e-bidding เปน็เงิน 1,508,000.00 บาท เปน็เงิน 1,494,000.00 บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามที่ก าหนด 022/62
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 2. บริษัท อาร์เอ็นเอ ซิต้ี มอเตอร์ส จ ากัด ในเอกสารประกวดราคาฯ และเปน็ ลว. 28 ก.พ. 62
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (ทดแทนของเดิม) เปน็เงิน 1,494,000.00 บาท ผู้เสนอราคาต่ าสุด
จ านวน 2 คัน


