



Page 1
แบบ สขร. ๑

1 จา้งจดัท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภณัฑ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภณัฑ์ เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
(กลุ่มบริหารพัสดุ กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.) เป็นเงิน 1,498.00 บาท เป็นเงิน 1,498.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 248/2562
รวมเป็นเงิน 1,498.00 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 1 พ.ค.62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

2 จา้งพิมพ์สรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยี 55,000.00 35,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) เป็นเงิน 35,250.00 บาท เป็นเงิน 35,250.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 249/2562
จ านวน 1,500 เล่ม  รวมเป็นเงิน 35,250.00 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 1 พ.ค.62
(กลุ่มสถติิเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สศ.) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

3 จา้งเปิด Port Lan จ านวน  1  จดุ 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
(กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถติิด้านสังคม กองสถติิสัมคม) เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 250/2562
รวมเป็นเงิน 214.00 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 3 พ.ค.62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

4 จา้งพิมพ์รายงานสรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจภาวะการท างานของ 65,000.00 52,858.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ประชากร พ.ศ. 2561 (ฉบับ Pocket book) จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 52,858.00 บาท เป็นเงิน 52,858.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 251/2562
รวมเป็นเงิน 52,858.00 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 3 พ.ค.62
(กลุ่มสถติิแรงงาน กองสถติิสังคม) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

5 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้  Canon รุ่น IR3245 77,647.76 77,647.76 เฉพาะเจาะจง บ. แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จก. บ. แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) จก. เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-9290-0806-0004/53 เป็นเงิน 77,647.76 บาท เป็นเงิน 77,647.76 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 252/2562
รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 3 พ.ค.62
 - ตัวพากระดาษเขา้เคร่ือง  (FK2-6870-000000) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 2,043.70 บาท ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
 - แผงวงจร ควบคุมการท างานของเคร่ือง (FM4-1248-00U000)
จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 53,707.58 บาท
 - ตัวเกบ็ขอ้มลู (FM3-5634-000000) จ านวน 1 ตัว
เป็นเงิน 21,896.48 บาท
(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.) รวมเป็นเงิน 77,647.76 บาท

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง






Page 2
แบบ สขร. ๑

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

6 จา้งพิมพ์รายงานส ารวจการมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ 70,000.00 47,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
การส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน 47,460.00 บาท เป็นเงิน 47,460.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 253/2562
รวมเป็นเงิน 47,460.00 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 14 พ.ค.62
(กองสถติิเศรษฐกจิ กลุ่มสถติิเทคโนโลยสีารสนเทศและการ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ส่ือสาร) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

7 จา้งพิมพ์สรุปผลทีส่ าคัญ การส ารวจความพิการ พ.ศ. 2560 63,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 1,000 เล่ม รวมเป็นเงิน 58,000.00 บาท เป็นเงิน 58,000.00 บาท เป็นเงิน 58,000.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 254/2562
(กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิสุขภาพและภาวะทางสังคม) ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 14 พ.ค.62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

8 จา้งติดต้ังเลขหมาย Giin Phone  กบัโทรศัพท์ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
หมายเลข 02-142-1256 จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 255/2562
รวมเป็นเงิน 1,605.00 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 16 พ.ค.62
(กลุ่มสถติิประชากร กองสถติิสังคม) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

9 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
1.จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER เป็นเงิน 3,745.00 บาท เป็นเงิน 3,745.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 256/2562
รุ่น Veriton M490G หมายเลชครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 16 พ.ค.62
9879-0938-0110/54 รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
 - Repair Power Supply (ชุดควบคุมการจา่ยไฟ) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท 
 - Service Charge จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสถติิสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถติิสังคม)
2. จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP
Compaq รุ่น Pro6300MT หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-
12061000-13481-0938-0023/56 
รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Hdd 1TB (เปล่ียนหน่วยเกบ็ขอ้มลู) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,514.50 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถติิด้านสังคม กองสถติิสังคม)
รวมเป็นเงิน 3,745.00 บาท
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

10 จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์และเคร่ือง  Printer 5,435.60 5,435.60 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก.บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
รวมจ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 5,435.60 บาท เป็นเงิน 5,435.60 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 257/2562
1. จา้งซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ACER รุ่น Veriton ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 16 พ.ค.62
X270  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9265-0938- จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
0020/53 รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
 - Chage Video Card Geforce GT710 2GB DDR5
(เปล่ียนการ์ดจอ) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,974.60 บาท
(กลุ่มคลังขอ้มลูสถติิ  กองสถติิพยากรณ์)
2. จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยีห่อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-9996-
0942-0009/54 รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Power Supply Board (เปล่ียนชุดจา่ยไฟ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท
 - Change Cooling Fan (เปล่ียนพัดลม) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 963.00 บาท
(กลุ่มพัฒนาระบบคลังขอ้มลูสถติิ ศท.)  
รวมเป็นเงิน 5,435.60 บาท

11 จา้งซ่อมรถยนต์อาการปัม้น้ า (ร่ัวซึม) ของรถยนต์ ยหีอ้โตโยต้า 7,270.65 7,270.65 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์ เป็นเงิน 7,270.65 บาท เป็นเงิน 7,270.65 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 258/2562
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เป็นเงิน 7,270.65 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 16 พ.ค.62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

12 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ ริโก ้รุ่น MP3352SP หมายเลข 20,843.60 20,843.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท โก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-13455-0906-0007/56 ดังนี้ เป็นเงิน 20,843.60 บาท เป็นเงิน 20,843.60 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 259/2562
 - ชุดสร้างภาพ (D1203000) จ านวน 1 ชิ้น ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 17 พ.ค.62
เป็นเงิน 18,788.13 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
 - ผงเหล็ก เคร่ืองเอเอฟ 2015/2015 (B1219640) จ านวน 1 ถงุ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 2,055.47 บาท
(กลุ่มสถติิอตุสาหกรรม สศ)  รวมเป็นเงิน 20,843.60 บาท
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แบบ สขร. ๑

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

13 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ ฟูจ ิซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
IV5070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-18105-0906- เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 260/2562
0007/59 รายการอะไหน่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 17 พ.ค.62
 - Drum Cartridge (60k) (CT351061) จ านวน 1 ชิ้น จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 12,840.00 บาท (กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

14 จา้งยา้ยจดุโทรศัพท์ประจ าหอ้งผู้อ านวยการกลุ่มสารบรรณ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 1 เลขหมาย 02-141-7297 เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 261/2562
เป็นเงิน 535.00 บาท ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 17 พ.ค.62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

15 จา้งพิมพ์สรุปผลทีส่ าคัญ การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม 70,000.00 32,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดับางกอกบล๊อก หา้งหุน้ส่วนจ ากดับางกอกบล๊อก เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 32,200.00 บาท เป็นเงิน 32,200.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 262/2562
(กองสถติิสังคม กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย) ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 21 พ.ค.62
รวมเป็นเงิน 32,200.00 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

16 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง 42,076.15 42,076.15 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค ช่วงล่าง คลัสแขง็ (เช็คคลัส) เป็นเงิน 42,076.15 บาท เป็นเงิน 42,076.15 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 263/2562
เปล่ียนถา่ยน้ ามนัเกยีร์ เปล่ียนถา่ยน้ ามนัเฟืองท้าย ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 21 พ.ค.62
รถยนต์ ฮล-127 หมายเลขครุภณัฑ์  1105-01-12060200- จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
16315-0702-0006/58 เป็นเงิน 42,076.15 บาท ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

17 จา้งพิมพ์หนังสือตัวชี้วัดส าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2562 120,000.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
(ฉบับพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม  รวมเป็นเงิน 115,560.00 บาท เป็นเงิน 115,560.00 บาท เป็นเงิน 115,560.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 264/2562
(กองสถติิพยากรณ์ กลุ่มบูรณาการขอ้มลูสถติิ) ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 พ.ค.62

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

18 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ 27,552.50 27,552.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง

1. เคร่ือง Printer ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND เป็นเงิน 27,552.50 บาท เป็นเงิน 27,552.50 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 265/2562
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-09-12061000-13525-0942-0018/56 ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 27 พ.ค.62

(กลุ่มตรวจสอบภายใน) รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้ จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน

 - Exchange Fuser Unit (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 5,703.10 บาท
 - Change Paper Path Unit  (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,477.50 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
2. เคร่ือง  Printer ยีห่อ้  SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-10033-0942-0046/54
(กล่มบริการและเผยแพร่ขอ้มลูสถติิ กองสถติิพยากรณ์)
รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser Unit (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 438.70 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
3. เคร่ือง  Printer ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10148-0943-0011/54
(ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองนโยบายและวิชาการสถติิ)
รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser Unit (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 2,942.50 บาท
 - Change ETB (ชุดผสมสี) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,761.50 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 299.60 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
4. เคร่ือง Printer ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-10043-0942-0056/54

(ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองสถติิเศรษฐกจิ)

 - Exchange Power Supply (ชุดจา่ยไฟ) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 1,979.50 บาท
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แบบ สขร. ๑

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

 - Exchange Fuser Unit (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Change Drive Gear (ชุดควบคุมเสียงดัง) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 770.40 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 438.70 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
รวม จ านวน 4 เคร่ือง เป็นเงิน 27,552.50 บาท

19 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ ฟูจ ิซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
V3060  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-20671-0906- เป็นเงิน 18,190.00 บาท เป็นเงิน 18,190.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 266/2562
0001/61 รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 27 พ.ค.62
 - Drum Cartridge (CT350923) จ านวน 1 ชิ้น จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 18,190.00 บาท (กลุ่มการเจา้หน้าที ่สลก.) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

20 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์แผนทีข่นาดใหญ่ ยีห่อ้ HP รุ่น Designjet 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000) จ ากดับริษัท ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000) จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
Z6200 42-In หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-14651- เป็นเงิน 9,630.00 บาท เป็นเงิน 9,630.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 267/2562
0944-0001/57 รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียนมดัีงนี้ ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 28 พ.ค.62
 - สายพาน (Cariage Belt Assy 42Inch&Puley) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 8,560.00 บาท ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
 - ค่าแรงซ่อมเปล่ียนอะไหล่ ตรวจเช็คการท างานของเคร่ืองให้
ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมท าความสะอาดเคร่ือง
จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 1,070.00 บาท
(กลุ่มพัฒนาแผนทีส่ถติิ กทม. กองนโยบายและวิชาการสถติิ)

21 จา้งซ่อมเคร่ืองเรียงหน้ากระดาษอตัโนมติั ยีห่อ้ดูโปร 25,487.40 25,487.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จ ากดั เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
DFC100  หมายเลขครุภณัฑ์1105-01-12060100-8694-0968- เป็นเงิน 25,487.40 บาท เป็นเงิน 25,487.40 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 268/2562
0001/51 รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียนมดัีงนี้ ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 28 พ.ค.62
 - ลูกยางรองป้อนกระดาษ 93L-11701 จ านวน 30 ลูก จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
เป็นเงิน 17,269.80 บาท ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
 - ยางรองป้อนกระดาษ 91V-10360 จ านวน 10 ชิ้น
เป็นเงิน 4,344.20 บาท
 - ตัวกัน้กระดาษ 11T-10172 จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 663.40 บาท
 - ถอดซ่อมบ ารุงรักษาภายในตัวเคร่ืองทัง้หมดด้วยการอดัจารบี
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ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

เคร่ืองล้างลูกปืนและเฟืองเคร่ือง และท าความสะอาดภายใน
และภายนอกเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,210.00 บาท
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 25,487.40 บาท

22 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ และ 6,559.10 6,559.10 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก.บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
เคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) รวมจ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงิน 6,559.10 บาท เป็นเงิน 6,559.10 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 269/2562
1. เคร่ือง Printer ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 29 พ.ค.62
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-10055-0942-0068/54 จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
(กลุ่มสถติิเพือ่การบริหารงานภาครัฐ2 กองสถติิสาธารณมติ) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
 รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Mainboard (เปล่ียนเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 3,745.00 บาท
2. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ACER รุ่น M4620G
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-13635-0938-0125/56
(ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองบริหารจดัการระบบสถติิ)
รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Power Supply (เปล่ียนแหล่งจา่ยไฟ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,872.50 บาท
3. เคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) ยีห่อ้ SOCOME
รุ่น Siicon EGYS LB-625 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-
12061000-0000-0949-0029/48 (กลุ่มประสานสถต้ิานภารกจิ
กองบริหารจดัการระบบสถติิ) รายการอะไหล่ทีซ่่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Battery 12V 7.2A (เปล่ียนแบตเตอร่ี)
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 941.60 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 6,559.10 บาท

23 จดัซ้ือเคร่ืองสักการะ เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10,796.30 10,796.30 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส เจ ที คอมเมอร์เชียลหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส เจ ที คอมเมอร์เชียล เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นเงิน 10,796.30 บาท เป็นเงิน 10,796.30 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 039/2562
จ านวน 7 รายการ ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 29 พ.ค.62
1. พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหศิรภมูพิลราชวรางกรู ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
กติิสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามนิทราธิเบศรราชวโรดม 
พระบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่วั พร้อม

สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิีซ้ือ/จา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสงัเขป       เลขทีแ่ละวนัที ่        
  ของสญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

พร้อมกรอบรูป ขนาด 20X30 นิว้ จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 2,129.30 บาท
2. พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมกรอบรูป ขนาด 20X30 นิว้
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,129.30 บาท
3. ธูปเทียนแพระยา้ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 802.50 บาท
4. ธงเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 80X120 ซ.ม. จ านวน 3 ผืน 
เป็นเงิน 288.90 บาท
5. พานดอกไมแ้หง้สีมว่ง จ านวน 4 พาน เป็นเงิน 2,525.20 บาท
6. ผ้าประดับตกแต่งส าหรับท าจบี (สีมว่ง) ขนาดกว้าง 44 นิว้
จ านวน 60 หลา เป็นเงิน 2,503.80 บาท
7. สมดุลงนาม (สีทอง) จ านวน 1 เล่ม เป็นเงิน 417.30 บาท
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 10,796.30 บาท

24 จา้งพิมพ์รายงาน "เร่ืองเล่า...จากตัวเลข #5"  จ านวน 500 เล่ม 70,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
(กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม ศย) รวมเป็นเงิน 65,000.00 บาท เป็นเงิน 65,000.00 บาท เป็นเงิน 65,000.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 270/2562

ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 31 พ.ค.62
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

25 จา้งพิมพ์แผ่นพับ "THAI STAT" และแผ่นพับ "พระราชบัญญัติ 20,000.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนือ่งจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540" เป็นเงิน 11,250.00 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท ทีม่กีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 271/2562
1. แผ่นพับ "THAI STAT" จ านวน 1,500 แผ่น ใหบ้ริการทัว่ไป และมวีงเงินในการ ลว. 31 พ.ค.62
เป็นเงิน 6,018.75 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึง่ไมเ่กนิวงเงิน
2. แผ่นพับ "พระราชบัญญัติขอ้มลูขา่วสารของราชการ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
พ.ศ. 2540"  จ านวน 1,500 แผ่น เป็นเงิน 6,018.75 บาท
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มลูสถติิ  กองสถติิพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 11,250.00 บาท


