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1 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-10048-0942-0061/54 เป็นเงิน 1,498.00 บาท เป็นเงิน 1,498.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 272/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน  ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ม.ิย.62
 - Change Power Supply (เปล่ียนชุดจ่ายไฟ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถิติสังคม)

2 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ริโก้  รุ่น MP3053 1,342.85 1,342.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-16177-0906-0012/57 เป็นเงิน 1,342.85 บาท เป็นเงิน 1,342.85 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 273/2562
รายการอะไหล่ ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ม.ิย.62
 - แผ่นส่งกระดาษด้านล่าง (AF025045) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 1,277.58 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - สปริง (AA066414) จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 65.27 บาท
(กลุ่มระเบียบวธิสีถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 1,342.85 บาท

3 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 4,245.76 4,245.76 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ทะเบียน ฮพ-9094 เป็นเงิน 4,245.76 บาท เป็นเงิน 4,245.76 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 274/2562
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-12939-0702-0017/55 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ม.ิย.62
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เป็นเงิน 4,245.76 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 14,733.90 14,733.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รวมจ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 14,733.90 บาท เป็นเงิน 14,733.90 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 275/2562
1.ซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ม.ิย.62
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10064-0943-0004/54 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Transfer Belt (ชุดผสมสี) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 9,116.40 บาท
 - Change Paper Panth Assy (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,872.50 บาท
 - Service Charge  จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
2. ซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น M490G
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9931-0938-0162/54

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Repair Power Supply  (ชุดควบคุมการจ่ายไฟ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท
 - Change HDD 1 TB Seagate (หน่วยเก็บข้อมูล)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,514.50 บาท
 - Service Charge  จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสถิติธรุกิจกการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ
กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 14,733.90 บาท

5 จ้างซ่อมรถยนต์ ตรวจเช็คช่วงล่าง ซ่อมเปล่ียนผ้าเบรค 4,878.13 4,878.13 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(ตรวจเช็คระบบเบรค) ตรวจเช็คระบบไฟ ของรถยนต์ เป็นเงิน 4,878.13 บาท เป็นเงิน 4,878.13 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 276/2562
ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ม.ิย.62
12939-0702-0017/55 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,878.13 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดต้ังงานพมิพส์ต๊ิกเกอร์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
นิทรรศการโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นเงิน 7,490.00 บาท เป็นเงิน 7,490.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 277/2562
น้ า ของประเทศฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ม.ิย.62
 สต๊ิกเกอร์พร้อมติดต้ัง จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 -  ผลิตสต๊ิกเกอร์  PVC 220 แกรม พมิพ ์4 สี ขนาด 3X2.4 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เมตร Outdoor ความละเอียด 1440 Dpi จ านวน 1 ชิ้น
 - ติดต้ังสต๊ิกเกอร์เข้ากับบอร์ดนิทรรศการ ณห้องมัฆวานรังสรรค์
ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวภิาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ให้แล้วเสร็จภายใน วนัอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
เป็นเงิน 6,955.00 บาท
 - ค่าออกแบบ จ านวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 535.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก.) รวมเป็นเงิน 7,490.00 บาท

7 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 23,618.11 23,618.11 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คเบรคหน้า (เวลาเบรคสู้เท้า) เป็นเงิน 23,618.11 บาท เป็นเงิน 23,618.11 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 278/2562
ตรวจเช็คไฟโชวเ์ตือนน้ ามันที่หน้าปัด (ไส้กรองดีเซล) ตรวจเช็ค ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ม.ิย.62
คลัสแข็งมาก (หนักมาก) ของรถยนต์ทะเบียน ฮย-2321 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-14613-0702-0001/57 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยกา สลก.) รวมเป็นเงิน 23,618.11 บาท
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

8 จ้างซ่อมรถยนต์ เนื่องจากแอร์ไม่เย็น ของรถยนต์ ทะเบียน 63,461.70 63,461.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ฮจ-2201 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-5732-0702- เป็นเงิน 63,461.70 บาท เป็นเงิน 63,461.70 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 279/2562
0001/50 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ม.ิย.62
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เป็นเงิน 63,461.70 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างพมิพป์ก-บทสรุปและเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000.00 18,778.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
การท างานของประชากร ไตรมาสที่ 1  : มกราคม - มีนาคม เป็นเงิน 18,778.50 บาท เป็นเงิน 18,778.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 280/2562
พ.ศ. 2562 จ านวน 450 เล่ม ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ม.ิย.62
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน) รวมเป็นเงิน 18,778.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Toshiba 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น e-STUDIO 305 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100- เป็นเงิน 10,785.60 บาท เป็นเงิน 10,785.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 041/2562
12925-0906-0001/55 , 1105-06-12060100-12926-0906- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ม.ิย.62
0002/55 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสร Toshiba รุ่น e-STUDIO 305 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 3 กล่อง 
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ) เป็นเงิน 10,785.60 บาท

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ 2 1,486,000.00 1,486,000.00 ประกวดราคา บริษทั โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด บริษทั โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้ยืน่เสนอราคา สัญญาเลขที่ 
รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือก าลัง e-bidding เสนอยีห่้อ โตโยต้า วอีอส 1.5 Entry เป็นเงิน 1,208,000.00 บาท ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสาร 029/62
เคร่ืองสูงสุดไม่ต่ ากวา่ 65 กิโลวตัต์ (ทดแทนของเดิม) จ านวน 2 คัน เลขที่ สีบอรอน์เงิน เมทาลิค (มีผู้ยืน่เสนอราคา 1 ราย) ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสาร ลว.13 ม.ิย.62
เป็นเงิน 1,208,000.00 บาท eb-9/2562 เป็นเงิน 1,208,000.00 บาท ประกวดราคา และเป็นผู้เสนอ

ราคารายเดียว

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Konica 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
 -ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Konica Minolta โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 042/2562
รุ่น Bizhub 363 (รหัสหมึก TN414) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 10,700.00 บาท เป็นเงิน 10,700.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ม.ิย.62
(กลุ่มสารบรรณ, กลุ่มนิติการ สลก.) เป็นเงิน 10,700.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

13 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ KYOCERA 22,898.00 22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 043/2562
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอล รุ่น TASKalfa 221 เป็นเงิน 22,898.00 บาท เป็นเงิน 22,898.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ม.ิย.62
(ผงหมึก TK-439) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 8,988.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอล รุ่น TASKalfa 400I ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(ผงหมึก TK-6323) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 13,910.00 บาท
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ, ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
ภาครัฐ) เป็นเงิน 22,898.00 บาท

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ 1 1,498,000.00 1,498,000.00 ประกวดราคา 1. บริษทั แสงฟา้ อีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษทั โตโตต้า ลิบรา จ ากัด เนื่องจาก เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอถูกต้อง สัญญาเลขที่ 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ e-bidding เสนอยีห่้อ ISUZU รุ่น Spacecab เป็นเงิน 1,310,000.00 บาท ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสาร 030/62
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์ เลขที่ จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 1,476,600.00 บาท  - มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 5 ราย ประกวดราคา และเสนอราคาใน ลว.17 ม.ิย.62
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคา eb-9/2562 2. บริษทั โตโยต้า กรุงไทย จ ากัด ผ่านการพจิารณา 3ราย รายการนี้ต่ าสุด
ไฟเบอร์กลาส (ทดแทนของเดิม) จ านวน 2 คัน เสนอยีห่้อ ไฮลักซ์ รีโว ่พรีรันเนอร์ แบบ
เป็นเงิน 1,310,000.00 บาท ขับเคล่ือน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 เจ พลัส

จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 1,378,000.00 บาท
3. บริษ ท โตโยต้า ลิบรา จ ากัด
เสนอยีห่้อ TOYOTA รุ่น Hilux Revo
Smart Cab พรีรันเนอร์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
ยกสูง 2.4 J Plus เกียร์ธรรมดา 
จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 1,310,000.00 บาท

15 จ้างจัดท าป้ายภายในส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 4 รายการ 76,879.50 76,879.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ค เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. ป้ายชื่อหน่วยงานและกลุ่มขึ้นตรง จ านวน 9 แผ่น เป็นเงิน 76,879.50 บาท เป็นเงิน 76,879.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 281/2562
เป็นเงิน 17,130.70 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ม.ิย.62
2. ป้ายชื่อผู้บริหารและต าแหน่ง จ านวน 16 แผ่น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 19,516.80 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. ป้ายบอกที่ต้ัง จ านวน 22 แผ่น เป็นเงิน 30,602.00 บาท
4. ป้ายบอกทิศทาง จ านวน 10 แผ่น เป็นเงิน 9,630.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 76,879.50 บาท
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

16 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ผงหมึก,กระดาษไข) ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร 150,494.00 150,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล และเคร่ืองโทรสารยีห่อ้ RICOH เป็นเงิน 150,494.00 บาท เป็นเงิน 150,494.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 044/2562
จ านวน 5 รายการ ส าหรับใช้กับ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ม.ิย.62
 - เคร่ืองโทรสาร ยีห่้อ RICOH รุ่น SP3255FNw (11SP311TNBK) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-19976-0914-0002/61 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กพด) , 1105-06-12060100-19975-0914-0001/62 (บจ)
 - เคร่ืองโทรสาร ยีห่้อ RICOH รุ่น SP3600SF (11SP4500SDTN)
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-19958-0914-0002/60
(กกจ), 1105-06-12060100-19757-0914-0001/60 (บจ)
 -เคร่ืองพมิพส์ าเนาดิจิตอล ยีห่้อ RICOH รุ่น DD4450, DX4545
(31SI4500) (31SM4500) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-
14649-0916-0001/57 (กสบ), 1105-01-12060100-9241-0916-
0001/53 (นว), 1105-06-12060100-14650-0916-0002/57 (บจ)
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ RICOH  รุ่น MP3053SP (AF227TN)
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-16178-0906-0013/57 (นว)
รายละเอียด ดังนี้
1. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร รุ่น SP32SSFNw 
รหัส 11SP311TNBK  จ านวน 5 ตลับ เป็นเงิน 18,190.00 บาท
(กพด. 2 , บจ.3)
2. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร รุ่น SP3600SF รหัส 11SP4500SDTN
จ านวน 3 ตลับ เป็นเงิน 15,246.00 บาท (กกจ. 1, บจ. 2)
3. หมึกพมิพส์ าเนาสีด า ริโก้ รุ่น DX-4545, DD4450 (31SI4500)
จ านวน 80 กล่อง เป็นเงิน 34,240.00 บาท (กสบ. 50 , นว. 30)
4. กระดาษไขแม่พมิพ ์รุ่น DX-4545, DD4450 (31SM4500)
จ านวน 32 ม้วน เป็นเงิน 75,328.00 บาท
(กสบ. 20 , นว. 10, บจ. 2)
5. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น MP3053 (AF227TN)
จ านวน 4 ขวด เป็นเงิน 7,490.00 บาท (นว. 4)
(นว,บจ,กกจ,กสบ, และ กพด.) รวมเป็นเงิน 150,494.00 บาท

17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน และวสัดุคอมพวิเตอร์ โครงการส ารวจ 74,122.72 69,792.36

สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
(กองสถิติสังคม กลุ่มวางแผนและพฒันาสถิติด้านสังคม)

 เงินงบประมาณจากการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
 งวดมกราคม-เมษายน 2562 (โครงการส ารวจสถานการณ์เด็ก
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562) (สค) จ านวน 74,122.72 บาท
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

รายละเอียด ดังนี้
1.จัดซ้ือวสัดุส านักงาน โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 34,552.98 บาท เป็นเงิน 34,552.98 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 045/2562
รวมเป็นงิน 34,552.98 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ม.ิย.62
1.1. ถ่านอัลคาไลน์ AA ยีห่้อพานาโซนิค จ านวน 60 ก้อน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 1,059.30 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1.2 ปากกาลูกล่ืน ยีห่้อควอนต้ัม (สีน้ าเงิน 12, สีแดง 12)
จ านวน 24 ด้าม เป็นเงิน 83.46 บาท
1.3 เทปใส ขนาด 1"x72 หลา แกน 3 นิ้ว ยีห่้อ 3M เบอร์ 500
จ านวน 12 ม้วน เป็นเงิน 719.04 บาท
1.4 แฟม้ 2 ห่วง ปกพลาสติก PP สี ขนาด เอ-4 สันหนา 3 ซม.
ตราช้าง เบอร์ 420 จ านวน 400 แฟม้ เป็นเงิน 17,976.00 บาท
1.5 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ-4 ยีห่้อ ไอเดียกรีน
(รีมละ 500 แผ่น) เป็นเงิน 14,525.25 บาท
1.6 ซองครุฑสีน้ าตาล ไม่ขยายข้าง C4 KI จ านวน 50 ซอง
เป็นเงิน 72.23 บาท
1.7 ซองครุฑสีน้ าตาล ขยายข้าง C4 KI จ านวน 50 ซอง 
เป็นเงิน 117.70 บาท

2.จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและ เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 25,609.38 บาท เป็นเงิน 25,609.38 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 046/2562
รวมเป็นเงิน 25,609.38 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ม.ิย.62
2.1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Canon รหัสหมึก 045 BK จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 4,635.24 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.2. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Canon รหัสหมึก 045 C
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 6,991.38 บาท
2.3. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Canon รหัสหมึก 045 M
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 6,991.38 บาท
2.4. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Canon รหัสหมึก 045 Y
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 6,991.38 บาท

3. จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร โครงการส ารวจ เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 9,630.00 บาท เป็นเงิน 9,630.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 047/2562
จ านวน 1 รายการ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ม.ิย.62
3.1 ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ Docucentre- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
V3060 / V3065 (รหัสสินค้า CT202508) จ านวน 2 กล่อง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 9,630.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji xerox 213,465.00 213,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ดังนี้ เป็นเงิน 213,465.00 บาท เป็นเงิน 213,465.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 048/2562
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji xerox รุ่น DocuCentre-V4070/V5070 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ม.ิย.62
(รหัสสินค้า CT202343) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
18105-0906-0007/59 (กพด.), 1105-02-12060100-18354-0906- ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
0017/59 (ศท)
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji xerox รุ่น DocuCentre-V4070
(รหัสสินค้า CT201820) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-
14644-0906-0007 (กชอ), 1105-04-12060100-14628-0906-
0005/57 (บส), 1105-06-12060100-14646-0906-0009/57 (บจ),
1105-06-12060100-14647-0906-0010/57 (บจ), 1105-03-
12060100-14627-0906-0004/57 (สศ)
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji xerox รุ่น DoucuCentre-V3060/
V3065 (รหัสสินค้า CT202508) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-
12060100-18107-0906-0008/59 (นว), 1105-03-12060100-
19950-0906-0004/60 (สค)
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji  xerox รุ่น DocucentreV C3373
(รหัสสินค้า CT201370, CT201371,  CT201372, CT201373 และ
CWAA0751) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12060100-16828-
0906-0001/59 (สม.)
รายละเอียด ดังนี้
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี รุ่น  Docucentre-v C3373
รหัสสินค้า CT201370 จ านวน 2 กล่อง (สม. 2)
2. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี รุ่น Docucentre-V C3373
รหัสสินค้า CT201371 จ านวน 2 กล่อง (สม. 2)
3. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี รุ่น Docucentre-V C3373
รหัสสินค้า CT201372 จ านวน 2 กล่อง (สม. 2)
4. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารสี รุ่น Docucentre-V C3373
รหัสสินค้า CT201373 จ านวน 2 กล่อง (สม. 2)
5. Waste Toner Bottle  เคร่ืองถ่ายเอกสารสี รุ่น Docucentre-V

C3373 รหัสสินค้า CWAA0751 จ านวน 1 กล่อง (สม. 1)
6. ฝงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter-IN4070 รหัสสินค้า
CT201820 จ านวน 14 กล่อง (กชอ. 5 ,บส.3, บจ. 4 สค.2)
7. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docuenter-V4070 / V5070
รหัสสินค้น CT202343 จ านวน 5 กล่อง (กพด. 3, ศท. 2)
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

8. Drum Cartridge ส าหรับเครืองถ่ายเอกสาร รุ่น  Docucenter-
V4070 / V5070 รหัสสินค้ส CT351061  จ านวน 2 กล่อง (กพด. 2)
9. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ Docucentre-V3060/V3065
รหัสสินค้า  CT202508 จ านวน 5 กล่อง (นว.1, สค.4)
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ
กองสถิติสาธารณมติ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กองสถิติสังคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สลก. กชอ.  และ กพด.)
 รวมเป็นเงิน 213,465.00 บาท

19 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 240,990.00 240,990.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  - 31 กรกฎาคม 2562 จ านวน 20 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.6/79  ลว. 10 ม.ิย. 62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.6/79  ลว. 10 ม.ิย. 62 มีประสบการณ์ความช านาญ 282/2562
รายละเอียดดังนี้ จ านวน 20 คน เป็นเงิน 240,990.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 240,990.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 301/2562
1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจภาวะการ งบประมาณและราคากลาง ลว. 19 ม.ิย. 62
ท างานของประชากร พ.ศ. 2562 โครงการส ารวจยอดขายราย
ไตรมาส (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2562 โครงการส ารวจข้อมูลศักยภาพ
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 โครงการส ารวจ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2562 

20 จ้างซ่อมเคร่ืองเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ ยีห่้อ ดูโปร 24,824.00 24,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโปร(ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ดูโปร(ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น DFC-100 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-13881- เป็นเงิน 24,824.00 บาท เป็นเงิน 24,824.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 302/2562
0968-0001/56 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ม.ิย.62
 - ลูกยางรองป้อนกระดาษ 93L-11701 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 30 ลูก เป็นเงิน 17,269.80 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

  - ยางรองป้อนกระดาษ 91V-10360 
จ านวน 10 ชิ้น เป็นเงิน 4,344.20 บาท
ถอดซ่อมบ ารุงรักษาภายในตัวเคร่ืองทั้งหมดด้วยการอัดจารบี
เคร่ืองล้างลูกปืนและเฟอืงเคร่ืองและท าความสะอาดภายในและ
ภายนอกเคร่ือง จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 3,210.00 บาท
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 24,824.00 บาท

21 จ้างพมิพแ์ผ่นพบั "การให้บริการข้อมูลสถิติ" 23,000.00 22,450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 5,000 แผ่น เป็นเงิน 22,450.00 บาท เป็นเงิน 22,450.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 303/2562
(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25  ม.ิย.62
เป็นเงิน 22,450.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

22 จ้างพมิพใ์บประกาศนียบัตร ส าหรับมอบให้ผู้ปฏบิัติงานโครงการ 30,020.00 30,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร เป็นเงิน 30,020.00 บาท เป็นเงิน 30,020.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 304/2562
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26  ม.ิย.62
25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1)  จ านวน 38,000 ใบ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) เป็นเงิน 30,020.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

23 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji Xerox รุ่น Docucenter 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
V3060 หมายเขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-20670-0906-0003/61 เป็นเงิน 18,190.00 บาท เป็นเงิน 18,190.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 305/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26  ม.ิย.62
 - Monolith Drum Cartridge (CT351089) จ านวน 1 ตัว จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มวางแผนและพฒันาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 18,190.00 บาท

24 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji Xerox รุ่น Docucenter 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
V5070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-18353-0906- เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 306/2562
0016/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26  ม.ิย.62
 - AP/DC-V 5070/4070 Initial Drum Cartridge (60k) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(CT351061) จ านวน 1 ตัว ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) เป็นเงิน 12,840.00 บาท


