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1 จ้างซ่อมเคร่ือง Scanner ยีห่้อ Fujitsu รุ่น ScanSnap IX500 3,948.30 3,948.30 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-19744-0946-0001/60 เป็นเงิน 3,948.30 บาท เป็นเงิน 3,948.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 307/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ก.ค. 62
 - Change Brake Roller (ลูกยางจับกระดาษ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Idler Roller (ลูกยางดึงกระดาษ) 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,904.60 บาท

  - Change Pick Roller (ลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,027.20 บาท
(กลุ่มบริหารพสัดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,948.30 บาท

2 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ Lenove รุ่น Thinkcentre 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
M700 Tower หมายเลชครุภณัฑ์ 105-02-12061000-18463-0938- เป็นเงิน 2,675.00 บาท เป็นเงิน 2,675.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 308/2562
0127/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ก.ค. 62
 - Change HDD Seagate 2TB (เปล่ียนฮาร์ดดิส) จ านวน 1 งาน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป ศท.) รวมเป็นเงิน 2,675.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างพมิพส์มุดทะเบียน จ านวน 4 รายการ 109,391.72 109,144.28 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวดั เล่มละ 150 แผ่น เป็นเงิน 109,144.28 บาท เป็นเงิน 109,144.28 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 309/2562
ตีเบอร์คู่ 1-150 จ านวน 76 เล่ม  เป็นเงิน 27,648.80 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ก.ค. 62
2. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เล่มละ 100 แผ่น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตีเบอร์คุ่ 1-100 จ านวน 76 เล่ม เป็นเงิน 25,778.44 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากคลังเล่มละ 100 แผ่น
ตีเบอร์คู่ 1-100 จ านวน 106 เล่ม เป็นเงิน 35,387.04 บาท
4. รายงานเงินคงเหลือประจ าวนัเล่มละ 50 แผ่น ตีเบอร์เรียง 1-100
จ านวน 76 เล่ม เป็นเงิน 20,330.00 บาท
(กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาค และ กลุ่มการเงินและบัญชี)
รวมเป็นเงิน 109,144.28 บาท

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
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วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

4 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561 70,000.00 46,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 250 เล่ม เป็นเงิน 46,250.00 บาท เป็นเงิน 46,250.00 บาท เป็นเงิน 46,250.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 310/2562
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จัดซ้ือวดัสุส านักงาน (หมึกพมิพ,์กระดาษไข) ส าหรับเคร่ืองพมิพ์ 91,363.02 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ส าเนาระบบดิจิตอล (ห้องพมิพ)์ หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- เป็นเงิน 85,386.00 บาท เป็นเงิน 85,386.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 048/2562
12060100-13456-0916-0001/56, 1105-01-12060100-14649- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.ค. 62
0916-0001/57 ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
1. หมึกพมิพส์ าเนา ริโก้ รุ่น DD4450 (31SI4500)  จ านวน 95 กล่อง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 40,660 บาท
2.กระดาษไขแม่พมิพ ์ริโก้ รุ่น DD4450 (31SM4500)
จ านวน 19 ม้วน เป็นเงิน 44,726.00 บาท
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 85,386.00 บาท

6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล 91,363.02 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
(ห้องพมิพ)์ หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-13456-0916- เป็นเงิน 85,386.00 บาท เป็นเงิน 85,386.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 049/2562
0001/56, 1105-01-12060100-14649-0916-0001/57 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.ค. 62
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
1. หมึกพมิพส์ าเนา ริโก้ DD4450 (31SI4500) จ านวน 95 กล่อง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 40,660.00 บาท
2. กระดาษไขแม่พมิพ ์ริโก้ รุ่น DD4450 (31SM4500)
จ านวน 19 ม้วน เป็นเงิน 44,726.00 บาท
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 85,386.00 บาท
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วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

7 จัดซ้ือวสัดุ เพื่อใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 305,000.00 28,936.30
พ.ศ. 2563 จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 19,317.00 บาท
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติประชากร) เป็นเงิน 28,936.30 บาท
1.จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
พ.ศ. 2563 จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,317.00 บาท เป็นเงิน 19,317.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 050/2562
1.1  ซองสีขาว DL  จ านวน 13,000 ซอง เป็นเงิน 5,460.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 ก.ค. 62
1.2 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น) ไอเดียกรีน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 150 รีม  เป็นเงิน 13,857.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2.จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและ เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีก้า จ ากัด บริษทั โฟทีก้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
เคหะ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,619.30 บาท เป็นเงิน 9,619.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 051/2562
2.1 หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung (MLT-D201L) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 ก.ค. 62
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 9,619.30 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์ประจ าห้องผู้บริหาร 14,006.30 14,006.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีก้า จ ากัด บริษทั โฟทีก้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เคร่ืองพมิพ ์HP Laser jet 1320n เป็นเงิน 14,006.30 บาท เป็นเงิน 14,006.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 052/2562
(หมึกพมิพร์หัส Q5949A) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ก.ค. 62
3380-0942-0005/49 และเคร่ืองพมิพ ์HP Officejet 6000 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(หมึกพมิพร์หัส CD971AA สีด า, CD972AA  สีฟา้. CD973AA ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
สีบาน, CD974AA สีเหลือง) หมายเลขครุภณัฑ์ สศค-0944-001-03/52
รวม 5 รายการ ดังนี้
1. ตลับหมึกส าหรับ HP LaserJet รหัส Q5949A 
(พมิพไ์ด้ 2,500 แผ่น) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 6,655.40 บาท
2. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP สีด า รหัส CD971AA
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 2,247.00 บาท
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP สีฟา้ รหัส CD972AA
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน  1,701.30 บาท
4. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP สีบานเย็น รหัส CD973AA
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 1,701.30 บาท
5. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP สีเหลือง รหัส CD974AA
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 1,701.30 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 14,006.30 บาท
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วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

9 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจที่พกัแรม พ.ศ. 2561 จ านวน 250 เล่ม 70,000.00 69,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ) เป็นเงิน 69,700.00 บาท เป็นเงิน 69,700.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 336/2562
รวมเป็นงเน 69,700.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.11 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer  และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 5,820.80 5,820.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รวมจ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 5,820.80 บาท เป็นเงิน 5,820.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 337/2562
1. ซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.11 ก.ค. 62
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-10010-0942-0023/54 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Repair Power Supply (ชุดควบคุมการจ่ายไฟ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,016.50 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
2. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห้อ  ACER รุ่น M490G 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-1206100-9864-0938-0095/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser Unit (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Change Paper Paper Path (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 438.70 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสารบรรณ สลก. ,กลุ่มวางแผนและพฒันาสถิติด้านสังคม
กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 5,820.80 บาท

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกส าหรับพมิพบ์ัตรประจ าตัวพนักงาน 41,248.50 41,248.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีก้า จ ากัด บริษทั โฟทีก้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
เจ้าหน้าท่ี โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับ เป็นเงิน 41,248.50 บาท เป็นเงิน 41,248.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 053/2562
พื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่ว ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ก.ค. 62
ประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) เพื่อใช้พมิพบ์ัตร จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้กับ






Page 5
แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

 - เคร่ืองพมิพ ์Samsung ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์
1105-01-12061000-10007-0942-0020/54 (กกจ)
 - เคร่ืองพมิพ ์Samsung Pro Xpress Mpress M4030ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-18710-0942-0013/59 (กกจ)
 - เคร่ืองพมิพ ์HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-20683-0943-0002/61 (กสบ)
จ านวน 6 รายการ ดังนี้
1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 8,057.10 บาท
2. หมึกพมิพเ์คร่ืองพมิพ ์Samsung Pro Xpress M4030ND
(MLT-D201L) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 9,619.30 บาท
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CF410XC จ านวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 4,697.30 บาท
4. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CF411XC จ านวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 6,291.60 บาท
5. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CF412XC จ านวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 6,291.60 บาท
6. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CF413XC จ านวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 6,291.60 บาท
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 41,248.50 บาท

12 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ 15,001.40 15,001.40 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ือง Printer  ยีห่้อ  SAMSUNG รุ่น ML-4551ND เป็นเงิน 15,001.40 บาท เป็นเงิน 15,001.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 338/2562
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-08-12061000-10059-0942-0072/54 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.12 ก.ค. 62
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 4,815.00 บาท
2. เคร่ือง  Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-10036-0942-0049/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Drive Motor (เปล่ียนมอเตอร์)  จ านวน 2 ชุด
เป็นเงิน 2,054.40 บาท
 - Change duplex Assy (เปล่ียนชุดกลับกระดาษ 2 หน้า)
จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 1,712.00 บาท






Page 6
แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

3. เคร่ือง Printer ยีห่้อ HP รุ่น Laserjet P3005 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-03-12061000-6266-0942-0015/51 
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 4,815.00 บาท
4. เคร่ือง  Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-2165 หมายเลขครุภณัฑ์
สสก-0942-011-03/56 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Fuser Assembly (เปล่ียนชุดท าความร้อน) 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,605.00 บาท
(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก. ,กลุ่มสถิติประชากร
กองสถิติสังคม, กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 15,001.40 บาท

13 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 2,963.90 2,963.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ือง  Printer ยีห่้อ  SAMSUNG รุ่น ML-4551ND เป็นเงิน 2,963.90 บาท เป็นเงิน 2,963.90 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 339/2562
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-10042-0942-0055/54 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.12 ก.ค. 62
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Paper Path Assy (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 438.70 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
2. เคร่ือง Printer  ยีห่้อ HP laserjet รุ่น P1102 หมายเลขครุภณัฑ์
สบก-0942-008-01/53 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

  - Change Paper Path Assy (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 299.60 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ
กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงน 2,963.90 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 13,140.00 13,139.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. เคร่ืองเย็บกระดาษขนาดใหญ่ จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 13,139.60 บาท เป็นเงิน 13,139.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 054/2562
เป็นเงิน 7,276.00 บาท (สศ.1, นว.1) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค. 62
2. เคร่ืองเจาะกระดาษใหญ่ จ านวน 1 เคร่ือง จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 5,863.60 บาท (กนต.1) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กองสถิติเศรษฐกิจ กองนโยบายและวชิาการสถิติ และ
กลุ่มนิติการ สลก.) รวมเป็นเงิน 13,139.60 บาท

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ าไฟฟา้ 30 ซม. ตราหัวม้าลาย 12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น Advance III (ขนาด 22.5 ลิตร) จ านวน 1 ใบ ส าหรับห้องประชุม เป็นเงิน 12,626.00 บาท เป็นเงิน 12,626.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 055/2562
 401 เพื่อทดแทนของเดิม  หมายเลขครุภณัฑ์ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค. 62
 1105-01-12060300-6009-1067-0002/50 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เป็นเงิน 12,626.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (โต๊ะท างานและเก้าอี้ 113,350.00 113,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล บริษทั ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ท างาน) จ านวน 3 รายการ ดังนี้ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 056/2562
1. เก้าอีท้ างานบุหนัง PVC จ านวน 19 ตัว เป็นเงิน 97,850.00 บาท เป็นเงิน 113,350.00 บาท เป็นเงิน 113,350.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค. 62
2. โต๊ะท างาน ขนาด 120X60X75 ซม. จ านวน 1 ตัว จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 5,550.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. โต๊ะท างาน (รูปตัวแอล) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,950.00 บาท
(กองสถิติสังคม กองสถิติพยากรณ์ และ กพด. สลก.)
รวมเป็นเงิน 113,350.00 บาท

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที (ทดแทนของเดิม ) ยีห่้อ ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ราคามาตรฐาน เป็นเงิน 342,400.00 บาท เป็นเงิน 342,400.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 057/2562
รุ่น DocuCentre-v5070 ความเร็ว 55 แผ่นต่อนาที พร้อมเคร่ืองป้อน สงป. ราคา ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค. 62
ต้นฉบับอัตโนมัติ (อ่านคร้ังเดียวพร้อมกัน 2 หน้า อัตโนมัติ) เคร่ืองละ 200,000.00) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ทดแทนของเดิม ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-3355-0906-0003/49 (สศ)
และ หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-5847-0906-0006/51 (บส)
(กองสถิติเศรษฐกิจ และกองบริหารจัดการระบบสถิติ)
รวมเป็นเงิน 342,000.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

18 จ้างพมิพส์รุปผลที่ส าคัญประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2561 40,000.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 29,960.00 บาท เป็นเงิน 29,960.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 340/2562
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน)  เป็นเงิน 29,960.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.15 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

19 จ้างพมิพร์ายงานสถิติรายปี ประเทศไทย พ.ศ. 2562  เพื่อเผยแพร่ 182,000.00 181,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ข้อมูลสถิติ จ านวน 500 เล่ม เป็นเง น 181,500.00 บาท เป็นเง น 181,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 341/2562
(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.15 ก.ค. 62
รวมเป็นเงิน 181,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

20 จ้างพมิพส์รุปผลที่ส าคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 60,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ท ดอกเบี้ย จ ากัด บริษ ท ดอกเบี้ย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 48,000.00 บาท เป็นเงิน 48,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 342/2562
(กองสถิติสังคม กลุ่มวางแผนและพฒันาสถิติด้านสังคม) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.15 ก.ค. 62
รวมเป็นเงิน 48,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

21 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร 60,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดอกเบี้ย จ ากัด บริษทั ดอกเบี้ย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2561 จ านวน 250 เล่ม เป็นเงิน 59,000.00 บาท เป็นเงิน 59,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 343/2562
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.15 ก.ค. 62
รวมเป็นเงิน 59,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

22 จัดซ้ือชุดนิทรรศการ จ านวน 3 รายการ ส าหรับใช้ในการเผยแพร่ 150,000.00 147,553.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.เอฟ.มีเดียส์ จ ากัด บริษทั เจ.เอฟ.มีเดียส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ข้อมูลสถิติ รวมเป็นเงิน 147,553.00 บาท ดังนี้ เป็นเงิน 147,553.00 บาท เป็นเงิน 147,553.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 058/2562
1. ชุดนิทรรศการ  (Advertising Railings) จ านวน 1 ชุด ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ค. 62
เป็นเงิน 21,186.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. ชุดบอร์ด (2 หน้า) วสัดุท าจากไม้ จ านวน 11 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 111,815.00 บาท
3. ชุดชั้นวางแบบ Magazine Rack with counter จ านวน 2 ชุด
เป็นเงิน 14,552.00 บาท
(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ)
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

23 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์คพอยท์ โซลูชัน จ ากัด บริษทั มาร์คพอยท์ โซลูชัน จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ส่งเอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น (ทดแทนของเดิม) ยีห่้อ Canon Fax (ราคามาตรฐาน เป็นเงิน 33,040.00 บาท เป็นเงิน 33,040.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 059/2562
L-170 พร้อมหมึกจ านวน 2 ตลับ ไม่รวมหมึกที่ติดมาในเคร่ือง สงป. ราคา ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ค. 62
รับประกัน 1 ปี จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 30,000.00) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กองสถิติสังคม) เป็นเงิน 33,040.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

24 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน และป้ายชื่อส าหรับการประชุม 11,923.96 11,923.96 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 4 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 11,923.96 บาท เป็นเงิน 11,923.96 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 060/2562
1. สายคล้องบัตร คละสี (แพค็ 10 ชิ้น) WIN SE00/1Q ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ค. 62
จ านวน 9 แพค็ เป็นเงิน 1,178.52 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. ซองพลาสติก แนวนอนใส (แพค็ 10 ซอง)  WIN ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 9 แพค๊ เป็นเงิน 305.56
3. สมุดโน๊ตสันลวด A5 70 แกรม เงิน (150 แผ่น) ตราช้าง WHC-502
จ านวน 90 เล่ม เป็นเงิน 8,010.23
4. ปากกาลูกล่ืน 0.7 มม. ด้ามน้ าเงิน ควอนต้ัม จ านวน 90 ด้าม
เป็นเงิน 2,429.65
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ) รวมเป็นเงิน 11,923.96 บาท

25 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ส าหรับการประชุม จ านวน 90 ใบ 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษทั ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
กระเป๋าผ้าใส่เอกสารผ้าขาวม้า พร้อมพวงกุญแจตุ๊กตาช้าง เป็นเงิน 17,334.00 บาท เป็นเงิน 17,334.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 061/2562
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ) เป็นเงิน 17,334.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

26 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับจัดแสดงงานนิทรรศการโครงการอบรมสัมมนา 16,028.60 16,028.60 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส เจ ที คอมเมอร์เชียล หจก. เอส เจ ที คอมเมอร์เชียล เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
เร่ือง "ประวติัศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษตัริย์ไทย" เป็นเงิน 16,028.60 บาท เป็นเงิน 16,028.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 062/2562
ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5 รายการ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.ค. 62
1.พระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
มหาวชิราลงกรณมหิศรภมูิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
สยามินทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถบพติร พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว
พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20 X 30 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 2,129.30 บาท
2. พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพชัรสุธาพมิล
ลักษณพระบรมราชินีพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20 X 30 นิ้ว
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,129.30 บาท
3. ผ้าประดับตกแต่งชนิดผ้ามันอย่างหนา (สีม่วง) จ านวน 60 หลา
เป็นเงิน 2,889.00 บาท
4. ผ้าประดับตกแต่งชนิดผ้ามันอย่างหนา (สีเหลือง) จ านวน 120 หลา
เป็นเงิน 5,778.00 บาท
5. ดอกไม้แห้งสีม่วง (ประจ าพระราชินี ร.10) จ านวน 1 ชุดใหญ่
เป็นเงิน 3,103.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก.) รวมเป็นเงิน 16,028.60.00 บาท

27 จ้างจัดท าโล่ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษยีณอายุ 28,462.00 28,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษทั แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ราชการ ในปี พ.ศ. 2562 โล่ไม้ ติดแผ่นทองเหลืองขัดเงา สูง 8 นิ้ว เป็นเงิน 28,462.00 บาท เป็นเงิน 28,462.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 344/2562
กวา้ง 7 นิ้ว ฐานกวา้ง 8.7 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว พร้อมกล่องบุผ้าส าลี ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.18 ก.ค. 62
สีน้ าเงิน จ านวน 19 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) เป็นเงิน 28,462.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

28 จ้างพมิพป์้าย Roll up ส าหรับจัดแสดงงานนิทรรศการโครงการ 5,885.00 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั รูท มีเดีย จ ากัด บริษทั รูท มีเดีย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
อบรมสัมมนา เร่ือง "ประวติัศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ เป็นเงิน 4,547.50 บาท เป็นเงิน 4,547.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 345/2562
พระมหากษตัริย์ไทย" ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 5 อัน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.18 ก.ค. 62
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก.) เป็นเงิน 4,547.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

29 จ้างพมิพร์ายงานผลข้อมูลที่ส าคัญ โครงการส ารวจการเปล่ียนแปลง 23,540.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดอกเบี้ย จ ากัด บริษทั ดอกเบี้ย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ทางการเกษตร พ.ศ. 2561  จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 21,500.00 บาท เป็นเงิน 21,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 346/2562
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติการเกษตร) เป็นเงิน 21,500.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.18 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

30 จัดซ้ือหนังสือ "ประวติัศาสตร์ชาติไทย" ส าหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพช็รสายสวสัด์ิ จ ากัด บริษทั เพช็รสายสวสัด์ิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
เร่ือง "ประวติัศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษตัริย์ไทย" เป็นเงิน 156,000.00 บาท เป็นเงิน 156,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 063/2562
ประจ าปี พ.ศ. 2562  หนังสือ ประวติัศาสตร์ชาติไทย (เล่มเล็ก) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.ค. 62
จ านวน 520 เล่ม เป็นเงิน 156,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 156,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

31 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 80 รายการ 458,285.03 458,285.03 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
(กองสถิติเศรษฐกิจ กองนโยบาย,กองบริหารจัดการระบบสถิติ เป็นเงิน 458,285.03 บาท เป็นเงิน 458,285.03 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 064/2562
กองสถิติพยากรณ์ กองบริหารจัดเก็บช้อมูลสถิติ กองสถิติสาธารณมติ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.ค. 62
กองสถิติสังคม ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ กลุ่มพฒันาระบบ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
บริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาค ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มนิติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประชาสัมพนัธ์
กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสารบรรณ 
กลุ่มช่วยอ านวยการ และกลุ่มพสัดุ สลก.) 
รวมเป็นเงิน 458,285.03 บาท

32 จ้างพมิพส์รุปผลที่ส าคัญผู้ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 35,000.00 283,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
การส่ือสาร พ.ศ. 2561 (ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 28,300.00 บาท เป็นเงิน 28,300.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 347/2562
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน) เป็นเงิน 28,300.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

33 จ้างพมิพร์ายงานโครงการส ารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร 330,000.00 329,239.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2561 (5 ฉบับ)รวมเป็นเงิน 329,239.00 บาท ดังนี้ เป็นเงิน 329,239.00 บาท เป็นเงิน 329,239.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 348/2562
1. รายงาน "การส ารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561" ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ก.ค. 62
ฉบับรายภาค 4 ฉบับ ๆ ละ 300 เล่ม ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ภาคเหนือ และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,200 เล่ม ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 251,664.00 บาท
2. รายงาน "การส ารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561"
ฉบับท่ัวราชอาณาจักร  จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 77,575.00 บาท
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติการเกษตร) 

34 จ้างพมิพร์ายงาน "เคร่ืองชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2562"  จ านวน 200 เล่ม 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มงานวเิคราะห์สถิติเชิงสังคม) เป็นเงิน 85,600.00 บาท เป็นเงิน 85,600.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 349/2562
เป็นเงิน 85,600.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

35 จ้างพมิพร์ายงาน "ประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติ 57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพมิพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพมิพ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เผยแพร่ในรูปแบบ QR Code" จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 57,500.00 บาท เป็นเงิน 57,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 350/2562
(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค. 62
เป็นเงิน 57,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

36 จ้างพมิพร์ายงานและแผ่นพบั  จ านวน 3 รายการ 158,970.00
(กองสถิติพยากรณ์) รวมเป็นเงิน 158,970.00 บาท)
รายละเอียด ดังนี้
1. จ้างพมิพร์ายงาน "สถานะข้อมูลตัวชี้วดัเป้าหมายการพฒันาที่ 86,670.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ยัง่ยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562" จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 86,670.00 บาท เป็นเงิน 86,670.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 351/2562
เป็นเงิน 86,670.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2. จ้างพมิพแ์ผ่นพบั จ านวน 2 รายการ ดังนี้ เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
2.1 แผ่นพบั "การขับเคล่ือนตัวชี้วดั SDGs ของประเทศไทย" 14,800.00 เป็นเงิน 72,300.00 บาท เป็นเงิน 72,300.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 352/2562
จ านวน 10,000 แผ่น เป็นเงิน  14,800.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 62
2.2 แผ่นพบั "สถานะข้อมูลตัวชี้วดัเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนของ 57,500.00 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ประเทศไทย พ.ศ. 2562" จ านวน 10,000 แผ่น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 57,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 72,300.00 บาท

37 จัดซ้ือสายสัญญาณจอภาพเคร่ืองควบคุมสัญญาณและเสียง (HDMI) 481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีก้า จ ากัด บริษทั โฟทีก้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 เส้น รายละเอียด ดังนี้ เป็นเงิน 481.50 บาท เป็นเงิน 481.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 065/2562
 - CABLE HDMI VERSION 2.0 M/M สายยาว 5.0 เมตร ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 62
ยีห่้อ  UGREEN รุ่น UG-50821  จ านวนเ 1 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ กลุ่มระบบภมูิสารสนเทศสถิติ) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 481.50 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

38 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อจัดท าคู่มือแนะน าการใช้งานระบบ 4,472.60 4,472.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 4,472.60 บาท เป็นเงิน 4,472.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 066/2562
1. แผ่นพลาสติกท าปก ขนาด เอ4 ยีห่้อออร์ก้า จ านวน 500 แผ่น ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 62
 เป็นเงิน 1,016.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. กระดาษสี ขนาด เอ4 หนา 160 แกรม ยีห่้อฟลายอิง้ สีฟา้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เบอร์ 08 จ านวน 500 แผ่น เป็นเงิน 1,337.50 บาท
3. สันรูด ขนาด 15 มม. สีฟา้ จ านวน 20 โหล เป็นเงิน 2,118.60 บาท
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,472.60 บาท

39 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล 19,630.00 19,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัสหธรุกิจ จ ากัด บริษ ัสหธรุกิจ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นเงิน 17,729.90 บาท เป็นเงิน 17,729.90 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 067/2562
อย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ก.ค. 62
(โครงการระยะที่ 1) จ านวน 4 รายการ ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung (CLT K508L Black) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ตลับ เป็นเงิน 3,718.25 บาท
2. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิ์ Samsung (CLT C508L Cyan)
จ านวน 1 ตลับ เป็นเงิน 4,670.55 บาท
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung (CLT M508L Magenta)
จ านวน 1 ตลับ เป็นเงิน 4,670.55บาท
4. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung (CLT Y508L Yellow)
จ านวน 1 ตลับ เป็นเงิน 4,670.55 บาท
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
รวมเป็นเงิน 17,729.90 บาท

40 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Toshiba 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น e-STUDIO 305 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-12926- เป็นเงิน 7,190.40 บาท เป็นเงิน 7,190.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 068/2562
0906-0002/55 รายละเอียด ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.ค. 62
 - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  Toshiba รุ่น e-STUDIO 305 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 7,190.40 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) เป็นเงิน 7,190.40 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

41 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Konica Minalta 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น Bizhub 363  (รหัสหมึก TN414) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 069/2562
12060100-9559-0906-0011/53 รายละเอียด ดังนี้ เป็นเงิน 10,700.00 บาท เป็นเงิน 10,700.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ก.ค. 62
 - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Konica Minolta รุ่น Bizhub 363 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(รหัสหมึก TN414) จ านวน 2 กล่อง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาค) เป็นเงิน 10,700.00 บาท

42 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Toshiba รุ่น e-STUDIO 305 3,402.60 3,402.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอฟ เอ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-12926-0906-0002/55 เป็นเงิน 3,402.60 บาท เป็นเงิน 3,402.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 353/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ก.ค. 62
 - ยางปาดหมึก (101BTOE230) จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 856.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - เซ็นเซอร์เช็คกระดาษ (S41318603000) จ านวน 2 ชิ้น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 321.00 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษตัวล่าง (S6LE77312000)
จ านวน 2 ชิ้น เป็นเงิน 642.00 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษตัวกลาง (S6LH46302000)
จ านวน 2 ชิ้น เป็นเงิน 278.20 บาท
 - ลูกยางดึงกระดาษตัวบน (S41304048000)
จ านวน 2 ชิ้น เป็นเงิน 770.40 บาท
 - ฝาครอบลูกยางดึงกระดาษตัวกลาง (S44201810000)
จ านวน 2 ชิ้น เป็นเงิน 535.00 บาท
(กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4) รวมเป็นเงิน 3,402.60 บาท

43 จัดซ้ือสาย VGA ยีห่้อ GLINK แบบผู้-ผู้ ความยาว 10 เมตร 3,200.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์คพอยท์ โซลูชั่น จ ากัด บริษทั มาร์คพอยท์ โซลูชั่น จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 4 เส้น  เป็นเงิน 2,782.00 บาท เป็นเงิน 2,782.00 บาท เป็นเงิน 2,782.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 070/2562
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ กลุ่มพฒันาทรัพยากรบุคคล) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ก.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-31   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

44 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 11,063.80 11,063.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รวมจ านวน 3 เคร่ือง  ดังนี้ เป็นเงิน 11,063.80 บาท เป็นเงิน 11,063.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 354/2562
1. เคร่ือง Printer ยีห้อ HP Color Laserjet CP3505 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ก.ค. 62
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-6246-0943-0001/51 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change ETB Assy (ชุดผสมสี) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,621.50 บาท
 - Change Lever slide lock left (ตัวล๊อคตลับหมึก)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 781.10 บาท
 - Repair Formatter Board (ชุดควบคุมการส่ังพมิพ)์
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,337.50 บาท
 - Service Chanrge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
2. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น Veriton X270 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9260-0938-0015/53
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - VGA Card 1GB DDR3 GT210 LongWell จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,540.80 บาท
 - Service Chanrge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
3. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น CLP-680DW
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-17752-0943-0001/59
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change Drive-Main (ชุดเกียร์หลัก) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 4,012.50 บาท
 - Repair Solinoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 449.40 บาท
 - Service Chanrge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ,กลุ่มบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์,กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 11,063.80 บาท

45 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บ 2,981,330.00 2,981,330.00 เฉพาะเจาะจง บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จก. บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จก. เนื่องจากบริษทัฯ มีคุณสมบัติ สัญญาเลขที่
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร เป็นเงิน 2,970,036.45 บาท เป็นเงิน 2,970,036.45 บาท ครบถ้วน และยืน่ข้อเสนอ เป็นไป 031/62
น้ า อย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (คณะกรรมการฯต่อรองราคา และ (คณะกรรมการฯต่อรองราคา และ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในขอบเขต ลว. 31 ก.ค. 62
(โครงการระยะที่ 1) เพิ่มเติม จ านวน 20,561 เลขหมาย บริษทัฯยินดีลดราคาให้เป็น บริษทัฯยินดีลดราคาให้เป็น การเช่าฯ และเสนอราคาอยูใ่น
ระยะเวลา 1 เดือน (1-31 สิงหาคม 2562) 2,970,036.45 บาท) 2,970,036.45 บาท) งบประมาณและราคากลาง
เป็นเงิน 2,970,036.45 บาท


