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แบบ สขร. ๑

1 จ้างผลิตและเผยแพร่วดีีทัศน์ประชาสัมพนัธ ์สปอตวทิยุ 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ประชาสัมพนัธ ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง เป็นเงิน 110,000.00 บาท เป็นเงิน 110,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 212/2562
พื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 เม.ย.62
ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 งาน รวมเป็นเงิน 110,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ระหวา่งวนัที่ 22 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2562 

2 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-0943-0009/54 เป็นเงิน 14,766.00 บาท เป็นเงิน 14,766.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 213/2562
(กลุ่มงานวเิคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม พก.) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 เม.ย.62
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Transfer Belt Unit (เปล่ียนชุดผสมสี) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,025.00 บาท
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงน 6,741.00 บาท
รวมเป็นเงิน 14,766.00 บาท

3 จ้างเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธโ์ครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล 150,000.00 145,771.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิภา เทคโนโลยี จ ากัด บริษทั นิภา เทคโนโลยี จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นเงิน 145,771.45 บาท เป็นเงิน 145,771.45 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 214/2562
อย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 เม.ย.62
(โครงการระยะที่ 1) ทางช่องทางออนไลน์ (Line Youtube) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ระหวา่งวนัที่ 22 เมษายน - 20 กรกฎาคม 2562 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 145,771.45 บาท

4 จ้างผลิตแผ่นพบัประชาสัมพนัธแ์ละป้ายโรลอัพประชาสัมพนัธ์ 500,000.00 412,530.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (การปฏบิัติงาน เป็นเงิน 412,530.00 บาท เป็นเงิน 412,530.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 026/62
ปี 2562) พร้อมจัดส่ง รายละเอียดดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 เม.ย.62
1. จ้างผลิตแผ่นพบัประชาสัมพนัธ ์จ านวน 800,000 แผ่น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (การปฏบิัติงาน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ปี 2562) เป็นเงิน 344,000.00 บาท
2. จ้างพมิพป์้ายโรลอัพประชาสัมพนัธ ์จ านวน 77 อัน
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (การปฏบิัติงาน
ปี 2562) เป็นเงิน 68,530.00 บาท
รวมเป็นเงิน 412,530.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2562

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วันที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างท าแก้วเก็บอุณหภมูิ เพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการส ารวจ 337,500.00 337,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจ็ดดาวเหนือ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. บ. เจ็ดดาวเหนือ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MIIC6) เป็นเงิน 337,500.00 บาท เป็นเงิน 337,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 027/62
จ านวน 4,500 ใบ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 เม.ย.62
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 337,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพช์นิดพน่หมึก Inkjet Plotter 27,017.50 27,017.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซี.เอส.ที.เซอร์วสิเซส (2000) จ ากัด บริษทั ซี.เอส.ที.เซอร์วสิเซส (2000) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ยีห่้อ HP Designjet800 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000- เป็นเงิน 27,017.50 บาท เป็นเงิน 27,017.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 215/2562
0155-0944-0004/48 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 เม.ย.62
 - สายพาน (Cariage Belt Assy 42 Inch) จ านวน 1 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 4,815.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ชุดวางหมึก (Servic Station,Assy) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 9,095.00 บาท
 - ชุดท่อส่งหมึก (Ink Tube Assy,42 Inch) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 12,037.50 บาท
 - ค่าแรงซ่อมเปล่ียนอะไหล่ Update Firmware จ านวน 1 งาน
ตรวจเช็คการท างานของเคร่ืองให้ใช้งานได้ตามปกติพร้อมท า
ความสะอาดเคร่ืองทั้งภายในและภายนอก
เป็นเงิน 1,070.00 บาท
(กลุ่มพฒันาแผนที่สถิติภมูิภาค 1 นว.) รวมเป็นเงิน 27,017.50 บาท

7 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น Veriton 2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-9947-0938- เป็นเงิน 2,193.50 บาท เป็นเงิน 2,193.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 216/2562
0178/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 เม.ย.62
 - Change CPU Intel Core i5 จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 เป็นเงิน 1,979.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 214.00 บาท
(กลุ่มพฒันาแผนที่ กทม. นว.) รวมเป็นเงิน 2,193.50 บาท
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2562

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วันที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างท าสายคล้องบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 154,615.00 154,615.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ ีเอส พร้ิน โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ ีเอส พร้ิน โปรดักส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 โดยใช้กับโครงการระบบ เป็นเงิน 154,615.00 บาท เป็นเงิน 154,615.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 217/2562
การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 เม.ย.62
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืน่ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1. ซองพลาสติกใส PVC  อ่อน แนวนอน
 - อุปกรณ์คล๊ิปห้อยบัตร
 - ท่ีปรับระยะสาย
จ านวน 4,000 ชุด เป็นเงิน 151,940.00 บาท
2. กระดาษการ์ดขาว ขนาด 180 แกรม ขนาด A4 (250 แผ่น/ห่อ)
จ านวน 10 ห่อ เป็นเงิน 2,675.00 บาท
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก. รวมเป็นเงิน 154,615.00 บาท)

9 จ้างพมิพส์รุปผลที่ส าคัญ ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 37,000.00 31,137.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 31,137.00 บาท เป็นเงิน 31,137.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 218/2562
จ านวน 1,500 เล่ม เป็นเงิน 31,137.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 เม.ย.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างพมิพป์ก-บทสรุปรายงานการส ารวจภาวะการท างานของ 24,000.00 18,778.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ประชากร ไตรมาสที่ 4 ตุลาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 18,778.50 บาท เป็นเงิน 18,778.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 219/2562
จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 18,778.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 เม.ย.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างจัดท าโล่ เพื่อมอบให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษทั แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2561  จ านวน 2 โล่ เป็นเงิน 2,996.00 บาท เป็นเงิน 2,996.00 บาท เป็นเงิน 2,996.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 220/2562
 - โล่คริสตัล รุ่น JA304M ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 เม.ย.62
 - ขนาด 25.5 X 13 X 2.5 ซม. จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - พร้อมกล่องกระดาษสีน้ าเงินบุผ้าต่วนจับจีน + พน่ทราย ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.)
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2562

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วันที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในการบรรจุ SIM Card 1,992.34 1,992.34 เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันากิจ ร้านพฒันากิจ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้น,ฐานระดับพื้นที่ เป็นเงิน 1,992.34 บาท เป็นเงิน 1,992.34 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 037/2562
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ า ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 เม.ย.62
ทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 4 รายการ ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1. พลาสติกกันกระแทก 1.3X100ม. จ านวน 1 ม้วน 
เป็นเงิน  802.50 บาท
2. เทป OPP 2" X 45 หลา UNI สีน้ าตาล จ านวน 12 ม้วน
เป็นเงิน 333.84 บาท
3. ที่ตัดเทป OPP 2" ชนิดเหล็ก จ านวน 2 อัน
เป็นเงิน 107.00 บาท
4. กล่องไปรษณีย์ ฝาชน ขนาด B 17X25X9 ซม. จ านวน 100 ใบ
เป็นเงิน 749.00 บาท
(กองบริหารจัดการระบบสถิติ รวมเป็นเงิน 1,992.34 บาท)

13 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น CLP-680ND 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-14809-0943-0005/57 เป็นเงิน 4,066.00 บาท เป็นเงิน 4,066.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 221/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 เม.ย.62
 - Change Main Gear จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,551.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change FRAME-RETARD จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,407.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ้มสถิติการเกษตร สศ. รวมเป็นเงิน 4,066.00 บาท)

14 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการระบบการ 13,138,479.00 20,988,257.39 ประกวดราคา 1. บ. แอดวานซ์ ไวร์เสล เน็ทเวอร์ค จก. บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จก. เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขที่ 
จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการ e-bidding 2. บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เป็นเงิน 8,943,990.00 บาท และยืน่ข้อเสนอเป็นไปตามเง่ือนไช 028/62
ทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า เลขที่ 3. บริษทั เรียล มูฟ จ ากัด (มีผู้เข้ายืน่ประกวดราคา จ านวน 5 ราย ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา ลว.11 เม.ย.62
โครงการระยะที่ 1) จ านวน 20,561 เลขหมาย ส าหรับเคร่ือง eb-8/2562 4. บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผ่าน จ านวน 2 ราย) และเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด อยูใ่น
แท็บเล็ต จ านวน 20,561 เคร่ือง  เป็นเงิน 8,943,990.00 บาท 5. บ. กสท โทรคมนาคม จก. (มหาชน) วงเงินงบประมาณและราคากลาง
ระยะเวลาการเช่าใช้บริการ 3 เดือน
(ต้ังแต่วนัที่ 1 พ.ค. 62 ถึงวนัที่ 31 ก.ค. 62)
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2562

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วันที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

15 จัดซ้ือเคร่ืองสักการะ จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 7,000.00 6,944.30 เฉพาะเจาะจง ร้านธงวนัชาติ ร้านธงวนัชาติ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ เป็นเงิน 6,944.30 บาท เป็นเงิน 6,944.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 038/2562
บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบรูป ขนาด 20X30 นิ้ว ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 เม.ย.62
จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 3,424.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. พานพุ่ม ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 คู่ เป็นเงิน 1,605.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. พานพุ่ม ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 คู่ เป็นเงิน 1,230.50 บาท
4. ธปูเทียนแพระย้า เบอร์ 2 จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 428.00 บาท
5. ธงตราสัญลักษณ์พระราชพธิบีรมราชาภเิษก ผ้าต่วน 
ขนาด 60X90 ซม. จ านวน 3 ผืน เป็นเงิน 256.80 บาท
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก. ) รวมเป็นเงิน 6,944.30 บาท

16 1.จ้างย้ายโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย 02-142-1281 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 749.00 บาท เป็นเงิน 749.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 222/2562
(กลุ่มวางแผนและพฒันาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 เม.ย.62
2. จ้างเปิด Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(ฝ่ายบริหารท่วไป กองสถิติสังคม) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 749.00 บาท

17 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพนัธพ์ร้อมท าป้ายไวนิลติดข้างรถแห่ 40,000.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รูท มีเดีย จ ากัด บริษทั รูท มีเดีย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เพื่อประกาศข่าวโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้าง เป็นเงิน 35,952.00 บาท เป็นเงิน 35,952.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 223/2562
พื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 เม.ย.62
ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ประกอบด้วย ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1. งานบริการวิง่รถแห่ประชาสัมพนัธ์
 - จ านวน 4 คัน / วนั วนัละ 1,500 บาท/คัน
เวลา 5 วนั ราคา 1,500 บาท X 4 คัน X 5 วนั = 32,100.00 บาท
2. งานผลิตป้ายไวนิล ขนาด 1.4 X 1.5 เมตร
 - ติดไวนิลข้างรถทั้ง 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา) รวม 8 ผืน
ราคาผืนละ 450 บาท เป็นเงิน 3,852.00 บาท
3. ระยะเวลาการวิง่งาน 5 วนั (50 เขต แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยผู้วา่
จ้างเป็นผู้ก าหนด)
4. เร่ิมต้ังแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 15.00 - 17.00 น.
เร่ิมวิง่ต้ังแต่วนัที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก. ) รวมเป็นเงิน 35,952.00 บาท
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2562

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วันที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

18 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 402,880.00 402,880.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 จ านวน 2 งวด ข้อมูลสถิติ ที่ 03.5/52 ลว. 1 เม.ย. 62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.5/52 ลว. 1 เม.ย. 62 มีประสบการณ์ความช านาญ 224/2562
ต้ังแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม  - 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 20 คน จ านวน 20 คน เป็นเงิน 402,880.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 402,880.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 243/2562
รายละเอียดดังนี้ งบประมาณและราคากลาง ลว. 17 เม.ย. 62
1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ
ท างานของประชากร พ.ศ. 2562 และโครงการส ารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ
พ.ศ. 2562
ในเดือน พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562 จ านวน 20 คน
 - เดือน พฤษภาคม 2562 ภายในวงเงิน 201,440.00 บาท
 - เดือน มิถุนายน 2562 ภายในวงเงิน 201,440.00 บาท

19 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น Veriton 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
M490G หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9926-0938- เป็นเงิน 1,123.50 บาท เป็นเงิน 1,123.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 244/2562
0157/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 เม.ย.62
 - Repair Power Suply (ชุดควบคุมการจ่ายไฟ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 -Service Charge จ านวน 1 หน่วย
เป็นเงิน 107.00 บาท

20 จ้างจัดแถลงข่าวโครงการระบบการจัดเก็บข้อม,ูโครงสร้างพื้นฐาน 400,000.00 349,408.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจพ ีวนั คอนซัลแทนท์ จ ากัด บริษทั เจพ ีวนั คอนซัลแทนท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ า เป็นเงิน 349,408.50 บาท เป็นเงิน 349,408.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 245/2562
ทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที 1) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 เม.ย.62
จ านวน 1 งาน ระหวา่งวนัที่ 30 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2562 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
โดยจัดให้มีการแถลงข่าวในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 14.00 - 16.00 น.  (อาจมีการแปล่ียนแปลงได้ตามที่ส านักงาน
สถิติแห่งชาติก าหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก. ) รวมเป็นเงิน 349,408.50 บาท

21 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 11,351.10 11,351.10 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คน้ ามันเฟอืงท้าย ตรวจเช็ค เป็นเงิน 11,351.10 บาท เป็นเงิน 11,351.10 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 246/2562
น้ ามันเกียร์ เปล่ียนสายพานไทมิ่ง ตรวจเช็คระบบเบรค ของ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 เม.ย.62
รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
01-12060200-13458-0702-0007/56 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 11,351.10 บาท
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2562

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วันที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

22 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 6,048.18 6,048.18 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ เปล่ียนน้ ามันเกียร์ เปล่ียนน้ ามันเฟอืงท้าย เป็นเงิน 6,048.18 บาท เป็นเงิน 6,048.18 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 247/2562
ตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. ของรถยนต์ ยีห่้อ โตโยต้า ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 เม.ย.62
เลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 6,048.18 บาท


