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1 จา้งเหมาจดัท าเพลงประชาสัมพันธโ์ครงการระบบการจดัเก็บ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติโชติ ผ่านวงษ์ นายกิตติโชติ ผ่านวงษ์ เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจดัการ เป็นเงิน 20,000.00 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 177/2562
ทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทส จ านวน 25 ลุ่มน้ า ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 มี.ค. 62
(โครงการระยะที่ 1 ) จ านวน 1 งาน จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 20,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2 จา้งด าเนินการเกีย่วกับระบบส่ือสาร 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
1. กล่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สลก. เป็นเงิน 3,745.00 บาท เป็นเงิน 3,745.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 178/2562
จา้งเปิดPort Lan  จ านวน 1 จดุ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 มี.ค. 62
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศย. จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
จา้งย้าย Fax เบอร์ 02-143-8118 , เปิด Port Lan ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 จดุ , ย้ายโทรศัพท์ เบอร์ 02-143-1347 ให้โทรภายใน
เท่านัน้ และท าให้แป็นระบบ Voice/Data
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสถิติเศรษฐกิจ 
จา้งเปิด Port Lan จ านวน 1 จดุ
4. กลุ่มวางผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม
จา้งย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จ านวน 1 จดุ และ
ท าให้โทรสายนอกและโทรสายในได้
รวมเป็นเงิน 3,745.00 บาท

3 จดัซ้ือวสัดุงานบ้าน-งานครัว จ านวน 2 รายการ 52,000.00 51,895.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วรรธนะสิน คลีนนิง่ แอนด์ ซัพพลาย หจก. วรรธนะสิน คลีนนิง่ แอนด์ ซัพพลาย เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. น้ ายาถูพื้น ยีห่้อ Whiz ขนาด 800 มล./ถุง เป็นเงิน 51,895.00 บาท เป็นเงิน 51,895.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 028/2562
จ านวน 300 ถุง เป็นเงิน 14,445.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 มี.ค. 62
2. ถุงด าขนาดใหญ่ 30x40 นิว้ จ านวน 700 กิโลกรัม จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 37,450.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 51,895.00 บาท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 รายการ และวสัดุส านกังาน 211,913.50 211,913.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีก้า จ ากัด บริษัท โฟทีก้า จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและ เป็นเงิน 201,748.50 บาท เป็นเงิน 201,748.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 029/2562
เคหะ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) รวมเป็นเงิน 201,748.50 บาท ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 มี.ค. 62
1. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส C4844A จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 5,564.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส C4911A (Cyan)
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 4,494.00 บาท
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส C4912A (Magenta)
จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 5,992.00 บาท

วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562
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วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

4. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส C4913A (Yellow)
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 2,996.00 บาท
5. หัวพ่นหมึกเคร่ือง HP รหัส C4810A (สีด า)
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 3,135.10 บาท
6. หัวพ่นหมึกเคร่ือง HP รหัส C4811A (สีฟ้า)
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 3,135.10 บาท
7. หัวพ่นหมึกเคร่ือง HP รหัส C4812A (สีบานเย็น)
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 3,135.10 บาท
8. หัวพ่นหมึกเคร่ือง HP รหัส C4813A (สีเหลือง)
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 3,135.10 บาท
9. กระดาษส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Designjet 800 ชนิด
90 แกรม 36 นิว้ x 150 ฟุต (HP Bright White Inkjet
C6036A) จ านวน 30 ม้วน เป็นเงิน 38,520.00 บาท
10. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Magenta DesignJet Ink
Cartridge(P2V78A) จ านวน 6 กล่อง เป็นเงิน 18,939.00 บาท
11. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Yellow DesignJet Ink
Cartridge(P2V79A) จ านวน 6 กล่อง เป็นเงิน 18,939.00 บาท
12. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Cyan DesignJet Ink
Cartridge (P2V80A) จ านวน 6 กล่อง เป็นเงิน 18,939.00 บาท
13. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Chromatic Red
DesignJet Ink Cartridge (P2V81A) 
จ านวน 6 กล่อง เป็นเงิน 18,939.00 บาท
14. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Photo Black
DesignJet Ink Cartridge (P2V82A) 
จ านวน 6 กล่อง เป็นเงิน 18,939.00 บาท
15. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Martte Black 
DesignJet Ink Cartridge (P2V83A) จ านวน 6 กล่อง
เป็นเงิน 18,939.00 บาท
16. Printhead ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP (P2V25A)
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 7,222.50 บาท
17. ซองครุฑสีน้ าตาลขยายข้าง C4 (KI) ขนาด 279x432
มิลลิเมตร (แพคละ 50 ซอง) จ านวน 60 แพค
เป็นเงิน  10,785.60 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

5 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ริโก้ รุ่น MP 3053SP 41,556.66 41,556.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-16177-0906-0012/57 เป็นเงิน 41,556.66 บาท เป็นเงิน 41,556.66 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 179/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 มี.ค. 62
 - ชุดสร้างภาพ (D1203000) จ านวน 1 ชิน้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 18,788.13 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ชุดท าความร้อน (D1204002) จ านวน 1 ชิน้
เป็นเงิน 15,802.83 บาท
 - ชุดใส่หลอดหมึก (D1203505) จ านวน 1 ชิน้
เป็นเงิน 4,488.65 บาท
 - ชุดแยกกระดาษ (D1203830) จ านวน 1 ชิน้
เป็นเงิน 1,021.85 บาท
 - สายพานป้อน (A8061295) จ านวน 1 ชิน้
เป็นเงิน 491.13 บาท
 - ลูกยางป้อนกระดาษ (B3872161) จ านวน 1 ชิน้
เป็นเงิน 140.17 บาท
 - ลูกกล้ิงกลับกระดาษ (D5412241) จ านวน 1 ชิน้
เป็นเงิน 823.90 บาท
รวมเป็นเน 41,556.66 บาท
(กลุ่มระเบียบสถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ)

6 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ริโก้ รุ่น MP3352SP 15,802.83 15,802.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-13455-0906-0007/56 เป็นเงิน 15,802.83 บาท เป็นเงิน 15,802.83 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 180/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 มี.ค. 62
 - ชุดความร้อน  (D1204002) จ านวน 1 ชิน้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 15,802.83 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ)

7 จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง , ตรวจเช็คเติมน้ ามัน เกียร์และ 9,213.77 9,213.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
เฟืองท้าย , เปล่ียนไส้กรองอากาศ, เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เป็นเงิน 9,213.77 บาท เป็นเงิน 9,213.77 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 181/2562
ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 มี.ค. 62
1105-01-12060200-3553-0702-0006/49 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 9,213.77 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562
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ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่        
   ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์บัตรสีฟ้า 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ผงหมึก RIBBON CARTRIDGE NISCA YMCKO COLOR 250 ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 029/2562
IMAGES FOR PR-C101 เป็นเงิน 7,918.00 บาท เป็นเงิน 7,918.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มี.ค. 62
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 7,918.00 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จา้งเปิด Port Lan จ านวน 2 จดุ 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
(กลุ่มการเจา้หน้าที่ ) เป็นเงิน 428.00 บาท เป็นเงิน 428.00 บาท มีประสบการณ์ความช านาญ 182/2562
เป็นเงิน 428.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ลว. 15 มี.ค. 62

งบประมาณและราคากลาง

10 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,266.25 4,266.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
 - สต๊ิกเกอร์ PVC ขนาด 23X70 ซม. สีน้ าเงิน เป็นเงิน 4,266.25 บาท เป็นเงิน 4,266.25 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 031/2562
จ านวน 200 แผ่น เป็นเงิน 3,532.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มี.ค. 62
 -  แฟ้มซองพลาสติกใส ขนาด A4 จ านวน 25 แพ็ค จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 734.25 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 4,266.25 บาท

11 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในการจดัพิมพ์แบบสอบถาม 407,728.50
ข้อมูลประชากร ปี 2562  (กลุ่มสารบรรณ สลก.)
1.จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล 63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ยีห่้อ Ricoh รุ่น DD4450 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100- เป็นเงิน 63,130.00 บาท เป็นเงิน 63,130.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 032/2562
13456-0916-0001/56  จ านวน 2 รายการ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มี.ค. 62
1.1. หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า ริโก้ รุ่น DD4450 (31SI4500) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
จ านวน 120 กล่อง เป็นเงิน 51,360.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1.2. กระดาษไขแม่พิมพ์ รุ่น DD4450 (31SM4500)
จ านวน 5 ม้วน เป็นเงิน 11,770.00 บาท
รวมเป็นเงิน 63,130.00 บาท

2.จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล 60,187.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ยีห่้อ Riso รุ่น RZ370 หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-01-12060100- เป็นเงิน 60,187.50 บาท เป็นเงิน 60,187.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 033/2562
9606-0916-0001/54 จ านวน 2 รายการ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มี.ค. 62
2.1. หมึกพิมพ์เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล RZ370 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
จ านวน 60 กล่อง เป็นเงิน 45,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.2. กระดาษไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจติอล RZ370
ขนาด A3/LEADGER จ านวน 5 ม้วน เป็นเงิน 11,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 60,187.50 บาท
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วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่        
   ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

3.จดัซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในการจดัพิมพ์แบบสอบถาม 284,465.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ข้อมูลประชากร ปี 2562 จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 284,465.00 บาท เป็นเงิน 284,465.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 034/2562
3.1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4  (รีมละ 500 แผ่น) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มี.ค. 62
ไอเดียกรีน จ านวน 1,500 รีม เป็นเงิน 139,965.00 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
3.2. ซอง สีขาว DL (ขนาด 4.33" X 8.66") จ านวน 370,000 ซอง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 133,200.00 บาท
3.3. กล่องกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชัน้  ขนาด 15"*18"*10"
(กวา้ง *ยาว*สูง) จ านวน 350 กล่อง เป็นเงิน 9,887.50 บาท
3.4. กล่องกระดาษลูกฟูก หนา 5 ชัน้ ขนาด 12"*14"*10"
(กวา้ง *ยาว*สูง) จ านวน 50 กล่อง เป็นเงิน 1,412.50 บาท
รวมเป็นเงิน 284,465.00 บาท

12 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 60,000.00 54,249.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
พ.ศ. 2562 จ านวน 26,000 แบบ เป็นเงิน 54,249.00 บาท เป็นเงิน 54,249.00 บาท มีประสบการณ์ความช านาญ 185/2562
รวมเปน็เงิน 54,249.00 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ลว. 19 มี.ค. 62

งบประมาณและราคากลาง
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Toshiba รุ่น e-studio 305 2,097.20 2,097.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-06-12060100-12925-0906-0001/45 เป็นเงิน 2,097.20 บาท เป็นเงิน 2,097.20 บาท มีประสบการณ์ความช านาญ 186/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ลว. 19 มี.ค. 62
 - ลูกยางฟีดตัวกลาง (S41304048000) งบประมาณและราคากลาง
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 385.20 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 -  ลูกยางฟีดตัวล่าง (S6LE77312000)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 321.00 บาท
 - ลูกยางฟีดตัวบน (S6LH6302000)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 139.10 บาท
 - ตัวถาดใส่กระดาษ (S6LH516527000)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 267.50 บาท
 - ตัวล็อคถาดกระดาษ (S6H51628000)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 278.20 บาท
 - ฝาครอบลูกยางบน (S44201805000)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 438.70 บาท
 - ฝาครอบลูกยางล่าง (S44201810000)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 267.50 บาท
รวมเป็นเงิน 2,097.20 บาท
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วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่        
   ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

14 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ 6,809,600.00 6,809,600.00 ประกวดราคา 1. บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด บริษัท สหธรุกิจ จ ากัด เนือ่งจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและ สัญญาเลขที่ 
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมิภาค) e-bidding เสนอยีห่้อ HP รุ่น ProDesk 600 G4 เป็นเงิน 5,968,888.00 บาท เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตรง 023/62
จ านวน 152 เคร่ือง เลขที่ Small Form Factor (มีผู้เข้ายืน่ประกวดราคา จ านวน 8 ราย ตามที่ก าหนดในเอกสารประกวด ลว. 19 มี.ค. 62
รวมเป็นเงิน 5,968,888.00 บาท eb-6/2562 เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผ่าน จ านวน 6 ราย) ราคา และเสนอราคาต่ าสุด

5,968,888.00 บาท
2. บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จ ากัด
เสนอยีห่้อ Lenovo V530-15 ICB Tower
เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6,366,666.00 บาท
3. บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด
เสนอยีห่้อ ASUS รุ่น D640MB พร้อมจอ
มอนิเตอร์รุ่น VP228 NE
เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6,155,924.00 บาท
4. บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ ากัด
เสนอยีห่้อ ACER Veriton X4660G
เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6,775,582.40 บาท
5. บ. เมโทรโปรเฟสชัน่แนลโปรดักส์ จก.
เสนอยีห่้อ HP รุ่น ProDesk 600 G4
Microtower
เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6,340,000.00 บาท
6. บริษัท มิชชัน่ อินโฟ เทคโนโลยี จ ากัด
เสนอยีห่้อ Dell รุ่น OptiPlex 5060MT
เสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6,117,703.60 บาท

15 เช่าใช้บริการวงจนอินเตอร์เน็ตชัว่คราวพร้อมอุปกรณ์ 65,858.50 65,858.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังเช่า 
ในการจดัอบรมโครงการระบบการจดัเก็บข้อมูลโครงสร้าง เป็นเงิน 65,858.50 บาท เป็นเงิน 65,858.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2562
พื้นฐานพื้นที่เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 มี.ค. 62
ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
รายละเอียด ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ครั้งที่ 1 ระหวา่งวนัที่ 25-27 มีนาคม 256
ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวดันครนายก
ครั้งที่ 2 ระหวา่งวนัที่ 1-4 เมษายน 2562
ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาช่า หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่        
   ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ครั้งที่ 3 ระหวา่งวนัที่ 1-4 เมษายน 2562
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 4 ระหวา่งวนัที่ 8-11 เมษายน 2562
ณ โรงแรมล าปางเวยีงทอง จงัหวดัล าปาง
ครั้งที่ 5 ระหวา่งวนัที่ 8-11 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเจริญธานี จงัหวดัขอนแก่น

16 จดัซ้ือวสัดุส าหรับการจดัอบรมโครงการระบบการจดัเก็บ 24,342.50 24,342.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนากิจ ร้านพัฒนากิจ เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจดัการ เป็นเงิน 24,342.50 บาท เป็นเงิน 24,342.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 035/2562
ทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 มี.ค. 62
(โครงการระยะที่ 1) จ านวน 2 รายการ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 24,342.50 บาท ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1. แฟ้มพลาสติกขยายข้าง กระดุมเชือก A4 
จ านวน 1,750 แฟ้ม เป็นเงิน 18,725.00 บาท
2. ปากกาลูกล่ืน  QUANTUM X 5 0.5 สีน้ าเงิน 
จ านวน 1,750 ด้าม เป็นเงิน 5,617.50 บาท

17 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ 48,000.00 42,934.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จ านวน 11 รายการ เป็นเงิน 42,934.82 บาท เป็นเงิน 42,934.82 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 036/2562
รวมเป็นเงิน 42,934.82 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มี.ค. 62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

18 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน เมษายน 2562 181,882.00 181,882.00 เฉพาะเจาะจง รายชือ่ตามบันทึกกองบริหารจดัเก็บ รายชือ่ตามบันทึกกองบริหารจดัเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
ต้ังแต่วนัที่ 1- 3  เมษายน 2562 จ านวน 20 คน รายละเอียดดังนี้ ข้อมูลสถิติ ที่ 03.5/39 ลว. 11 มี.ค. 62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.5/39 ลว. 11 มี.ค. 62 มีประสบการณ์ความช านาญ 187/2562
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ จ านวน 20 คน เป็นเงิน 181,882.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 181,882.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 206/2562
ท างานของประชากร พ.ศ. 2562 งบประมาณและราคากลาง ลว. 22 มี.ค. 62
ในเดือน เมษายน 2562 จ านวน  20 คน

19 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ HP Laserjet P3005 6,270.20 6,270.20 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จก. เป็นผู้มีอาชีพรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-6265-0942-0014/51 เป็นเงิน 6,270.20 บาท เป็นเงิน 6,270.20 บาท มีประสบการณ์ความช านาญ 207/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ลว. 22 มี.ค. 62
 - Change Fuser Assembly  จ านวน 1 ชุด งบประมาณและราคากลาง
เปน็เงิน 4,975.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Drive Gear จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,027.20 บาท
 - Change pickup Roller T2  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 267.50 บาท
รวมเปน็เงิน 6,270.20 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่        
   ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

20 จา้งจดัส่งแบบสอบถามและเอกสารส ารวจการมีการใช้ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ เป็นเงิน 26,079.00 บาท เป็นเงิน 26,079.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 208/2562
พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 26,079.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 มี.ค. 62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

21 จา้งพิมพ์คู่มือ การอ่านและตัวเลข โครงการส ารวจสถานการณ์ 45,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 26,000.00 บาท เป็นเงิน 26,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 209/2562
เป็นเงิน 26,000.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มี.ค. 62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

22 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น Veriton 5,649.60 5,649.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9264-0938- เป็นเงิน 5,649.60 บาท เป็นเงิน 5,649.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 210/2562
0019/53 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 มี.ค. 62
 - Change Video Card GIGABYTE, GT710,2GB จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
(เปล่ียนการ์ดจอ) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,974.60 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Harddisk 1 TB, SATA, (Blue)
(เปล่ียนฮาร์ดดิส) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,675.00 บาท
รวมเป็นเงิน 5,649.60 บาท

23 จา้งบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุง 648,000.00 648,000.00 คัดเลือก บริษัท เอบิท มัลติซิสเต็ม จ ากัด บริษัท จเีอเบิล จ ากัด เนือ่งจากเป็นผู้ที่ชนะการคัดเลือก สัญญาเลขที่ 
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) (ไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือ เป็นเงิน 648,000.00 บาท และ ได้รับแจง้ผลการผ่าน 024/62
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ตาม (ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะและได้รับ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ จาก ลว. 28 มี.ค. 62
ระยะเวลา 6 เดือน (1เม.ย.62 ถึง 30 ก.ย.62) นัยมาตรา 114) การคัดเลือกเป็นคู่สัญญา) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
เป็นเงิน 648,000.00 บาท บริษัท จเีอเบิล จ ากัด  ท าสัญญา 6 เดือน หลังได้รับแจง้ผล ข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง แล้ว

(ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะและได้รับ พิจารณาอุทธรณ์ จาก กรมบัญชีกลาง
การคัดเลือกเป็นคู่สัญญา)

24 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ยีห่้อ RISO รุ่น RZ370 2,316.55 2,316.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-0083-0916-0001/48 เป็นเงิน 2,316.55 บาท เป็นเงิน 2,316.55 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 211/2562
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 มี.ค. 62
 - ฐานรองเอฟ (019-11831-100) จ านวน 2 ชิน้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 64.20 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - แผ่นกันกระดาษซ้อน,ยู (019-11834-002) จ านวน 2 ชิน้
เป็นเงิน 545.70 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่        
   ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

 - ชุดมอเตอร์, ถาดใส่กระดาษ (023-75078-107)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 888.10 บาท
 - ชุดสายไฟ,ถาดใส่กระดาษ (024-12607-107)
จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 283.55 บาท
 - ค่าปรับแต่งเคร่ืองพิมพ์ (SERVICE-02) 
จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 535.00 บาท
รวมแป็นเงิน 2,316.55 บาท

25 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้าออก 128,700.00 128,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากัด บ. ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากัด เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ สัญญาเลขที่ 
และระบบควบคุมการเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 128,700.00 บาท เป็นเงิน 128,700.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 025/62
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 6 เดือน (ตัดระบบ SCAN นิว้มือออก ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 มี.ค. 62
(1 เม.ย.62 ถึง 30 ก.ย.62) และเพิ่มบ ารุงรักษาประตู) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


