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1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ ดังนี้ 17,430.30 17,430.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. กาวแท่ง ขนาด 22 กรัม ตราช้าง จ านวน 80 แท่ง เป็นเงิน 17,430.30 บาท เป็นเงิน 17,430.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 071/2562
เป็นเงิน 1,797.60 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 02 ส.ค. 62
2. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 110 (กล่องละ 12 อัน) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ยีห่้อ ออฟฟศิเวย์ จ านวน 24 กล่อง เป็นเงิน 385.20 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 (กล่องละ 12 อัน)
เป็นเงิน 192.60 บาท
4. เคร่ืองเย็บกระดาษ ใช้ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ยีห่้อแม๊กซ์
จ านวน 10 อัน เป็นเงิน 577.80 บาท
5. ปลีกไฟ 3 ขา 6 จุด สายไฟยาว 5 เมตร ยีห่้อโตซิโน
จ านวน 6 อัน เป็นเงิน 3,723.60 บาท
6. เทปใส แกน 3 นิ้ว กวา้ง 1" ยาว 72 หลา ยีห่้อสามเอ็ม 
เบอร์ 500 เป็นเงิน 1,797.60 บาท 
7. ตรายาง ด่วนที่สุด จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 32.10 บาท
8. แฟม้สันกวา้ง ขนาด เอ-4 สันหนาประมาณ 3 นิ้ว ปกแข็ง
มุมปกย้ าขอบเหล็กทั้งสองด้าน ตราช้าง จ านวน 24 แฟม้
เป็นเงิน 1,386.72 บาท
9. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 (กล่องละ 1,000 ตัว) ยีห่้อแม๊กซ์
จ านวน 72 กล่อง เป็นเงิน 693.36 บาท
10. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 (กล่องละ 1,000 ตัว) ยีห่้อแม๊กซ์

 จ านวน 72 กล่อง เป็นเงิน 423.72 บาท
11. ยางลบดินสอ (Hi-polymer) ยีห่้อเพนเทล รุ่น ZEH-03
จ านวน 100 ก้อน เป็นเงิน 1,016.60 บาท
12. ซองครุฑสีขาว ขนาด ดีแอล จ านวน 1,000 ซอง
เป็นเงิน 481.50 บาท
13. ซองครุฑสีน้ าตาล ไม่ขยายข้าง ซี-4 (KI) จ านวน 300 ซอง
เป็นเงิน 401.25 บาท
14. ซองครุฑสีน้ าตาล ขยายข้าง ซี4 (KI) จ านวน 100 ซอง
เป็นเงิน 240.75 บาท
15. สต๊ิกเกอร์พลาสติก PP สีขาว ขนาด เอ-4 ยีห่้อบอส
(ห่อละ30 แผ่น) จ านวน 20 ห่อ เป็นเงิน 4,280.00 บาท  (กพด.)
 - กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถสิติ จ านวน 14 รายการ
 - กลุ่มบริหารพสัดุ จ านวน 1 รายการ
รวมเป็นเงิน 17,430.30 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ้าน-งานครัว และวสัดุส าหรับรถยนต์ราชการ 27,000.00 26,493.20
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 26,493.20 บาท 
1.จัดซ้ือวสัดุงานบ้าน-งานครัว จ านวน 10 รายการ
เป็นเงิน 20,180.20 บาท รายละเอียด ดังนี้ เฉพาะเจาะจง หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1.1.ไม้กวาด ส าหรับกวาดพื้น แบบดอกหญ้าแบบหนา เป็นเงิน 20,180.20 บาท เป็นเงิน 20,180.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 072/2562
จ านวน 24 อัน เป็นเงิน 1,027.20 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 02 ส.ค. 62
1.2. ไม้ม๊อบพร้อมผ้าส าหรับถูพื้น แบบหัวสูง 1.5 เมตร จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 24 ชุด เป็นเงิน 4,622.10 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1.3. ผงซักฟอกส าหรับซักผ้าม๊อบ (แบบซอง 60 กรัม)
จ านวน 30 โหล เป็นเงิน 1,605.00 บาท
1.4. แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ าส าหรับล้างแก้วกาแฟ ยีห่้อ 3 เอ็ม
จ านวน 40 แผ่น เป็นเงิน 556.40 บาท
1.5. สเปรย์ปรับอากาศเดล่ีเฟรซส กล่ินเลมอล 
จ านวน 36 กระป๋อง เป็นเงิน 2,503.80 บาท
1.6. น้ ายาเช็ดกระจก ขนาด 365 มล. ยีห่้อคิงสเตล่า 
จ านวน 3 โหล เป็นเงิน 1,348.20 บาท
1.7. น้ ายาล้างจาน ขนาด 3,600 มล. ยี่ห้อซันไลต์ จ านวน 20 ขวด
เป็นเงิน 3,852.00 บาท
1.8. ที่โกยขยะ จ านวน 30 อัน เป็นเงิน 2,568.00 บาท
1.9. ไม้ขนไก่ ส าหรับท าความสะอาดรถยนต์ ปัดฝุ่น จ านวน 16 อัน
เป็นเงิน 1,455.20 บาท
1.10. ผ้าเช็ดรถยนต์ ใช้เช็ดถูทั้งภายในและภายนอก จ านวน 20 ผืน
เป็นเงิน 642.00 บาท

2. จัดซ้ือวสัดุส าหรับรถยนต์ราชการ จ านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
เป็นเงิน 6,313.00 บาท รายละเอียด ดังนี้ เป็นเงิน 6,313.00 บาท เป็นเงิน 6,313.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 073/2562
2.1. น้ ายาขัดรถ ยีห่้อคาร์โก้ ขนาด 454 มล. จ านวน 20 ขวด ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 02 ส.ค. 62
เป็นเงิน 1,883.20 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2.2. น้ ายาบ ารุงรักษาเคลือบเงน Waxy ขนาด 125 มล. ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 30 ขวด เป็นเงิน 2,182.80 บาท
2.3. น้ ามันเคร่ืองเกรดรวมคุณภาพสูง ส าหรับรถปิคอัพดีเซล
ยีห่้อ Shell Helix รุ่น HX 15w-40 (6 ลิตร) จ านวน 2 แกลลอน
2.4. น้ ามันเบรค ยีห่้อ Shell Dot3 (0.5 ลิตร) จ านวน 2 กระป๋อง
เป็นเงิน 256.80 บาท
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

3 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS) ยีห่้อ SYNDOME 548.30 845.30 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น  ICON-800LED หมายเลขครุภณัฑ์ สนว-0949-005-04/57 เป็นเงิน 845.30 บาท เป็นเงิน 845.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 355/2562
รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ส.ค.62
 - Change Battery 12V,5A จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 845.30 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มระเบียบวธิสีถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างติดต้ังเลขหมาย GIN Phone จ านวน 1 เลขหมาย 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
กับโทรศัพท์เลขหมาย 02-142-1327 เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 356/2562
(กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สลก.) เป็นเงิน 1,605.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ส.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างซ่อมประตูส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 12 รายการ 40,446.00 40,446.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต. ตังเฮง (เสนา)  ร้าน ต. ตังเฮง (เสนา)  เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 40,446.00 บาท (โดย นายมงคล เกียรติธนานันท)์ (โดย นายมงคล เกียรติธนานันท)์ ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 357/2562

เป็นเงิน 40,446.00 บาท เป็นเงิน 40,446.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ส.ค.62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 เช่าสถานที่ส าหรับด าเนินการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จก.(มหาชน) บ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จก.(มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังเช่า
นักวิชาการสถิติปฏบิัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏบิัติงาน และ เป็นเงิน 59,000.00 บาท เป็นเงิน 59,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/2562
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏบิัติงาน ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ส.ค 62
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซัน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (เวลา 08.00-17.00 น.) ห้องบีบี 207-ห้องบีบี 209 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(ชั้น 2) รวมอุปกรณ์และระบบโสตน์ฯ และเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
ในการอ านวยความสะดวกให้บริการ ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2562
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 59,000.00 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (007788)

7 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ  Fuji Xerox รุ่น Docucenter 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-14646-0906- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 358/2562
0009/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 ส.ค.62
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96k) CT350942 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 17,120.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กองฟบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 2)
รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างพมิพป์ก-บทสรุปและเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะการ 24,000.00 18,778.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ท างานของประชากร ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 18,778.50 บาท เป็นเงิน 18,778.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 359/2562
จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 18,778.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ส.ค.62
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน) รวมเป็นเงิน 18,778.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

9 จ้างโครงการปรับปรุงและพฒันาระบบภมูิสารสนเทศสถิติ 3,000,000.00 2,997,843.34 คัดเลือก 1. บริษทั ไอบิทช์ จ ากัด บ. อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จก. เนื่องจากเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอเอกสาร สัญญาเลขที่
(NSO-GIS) คร้ังที่ 3 2. บ.อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จก. เป็นเงิน 2,980,000.00 บาท หลักฐานด้านคุณสมบัติและด้าน 032/62

เป็นเงิน 2,997,000.00 บาท (บริษทัฯ ยินดีปรับลดราคาในส่วนของ เทคนิค ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม ลว. 15 ส.ค.62
3. บริษทั มันส์สมอง จ ากัด โปรแกรมประยุกต์ NSO-GIS Data เง่ือนไขที่ก าหนดในขอบเขตของงาน
(เชิญเข้ายืน่ข้อเสนอ จ านวน 3 ราย) Integrator เป็นจ านวนเงิน 17,000.00 บาท และข้อเสนอด้านราคาเหมาะสม
แต่เข้ายืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดียว จากจ านวนเงินที่เสนอ 2,997,000.00 บาท อยูใ่นวงเงินงบประมาณและราคา
คณะกรรมการ พจิารณาตัดสินเกณฑ์ คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 2,980,000.00 บาท) กลางที่ก าหนด
ราคาประกอบเกณฑ์อืน่

10 จ้างซ่อมรถยนต์ ของรถยนต์ยีห่้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วจิิตร บริการ จ ากัด บริษทั วจิิตร บริการ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ฮพ-9094 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-1239-0702- เป็นเงิน 280.00 บาท เป็นเงิน 280.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 360/2562
0017/55 อาการสกรูน๊อตล้อและน๊อตล้อรถยนต์หัก ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ส.ค.62
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เป็นเงิน 280.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

11 จ้างซ๋อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ Dell รุ่น Optiplex 980 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10493-0938-0229/54 เป็นเงิน 1,123.50 บาท เป็นเงิน 1,123.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 361/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ส.ค.62
 - Repair Power Supply (ชุดควบคุมการจ่ายไฟ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมฯ ศท.) 
 รวมเป็นเงิน 1,123.50 บาท
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

12 จัดซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการจัดท าโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล 327,000.00 326,796.20
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1)
โดยวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรสาร และ
เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล ใช้กับ
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร Ricoh รุ่น MP3053SP หมายเลขครุภณัฑ์
1105-06-12060100-16176-0906-0011/57
 - เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจิตอล Ricoh รุ่น DD4450 หมายเลข
ครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-14650-0916-0002/57
 - เคร่ืองโทรสาร Ricoh รุ่น Aficio SP 311SFN หมายเลขครุภณัฑ์
1105-06-12060100-16175-0914-0007/57 รายละเอียด ดังนี้
1. จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1.1. คลิปเสียบกระดาษ แบบชุบเงา หัวกลม (กล่องละ 50 ตัว) เป็นเงิน 284,317.20 บาท เป็นเงิน 284,317.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 074/2562
ยีห่้อ Elfen จ านวน 200 กล่อง เป็นเงิน 812.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ส.ค. 62
1.2. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 108 (กล่องละ 12 ตัว) ยีห่้อ Elfen จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 100 กล่อง เป็นเงิน 2,919.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1.3. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 109 (กล่องละ 12 ตัว) ยีห่้อ Elfen
จ านวน 100 กล่อง เป็นเงิน 1,872.00 บาท
1.4. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 110 (กล่องละ 12 ตัว) ยีห่้อ Elfen
จ านวน 100 กล่อง เป็นเงิน 1,108.00 บาท
1.5. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 (กล่องละ 12 ตัว) ยีห่้อ  Elfen
จ านวน 100 กล่อง เป็นเงิน 578.00 บาท
1.6. รางปล๊ักไฟ 6 ช่อง สวติซ์แยก ยาว 5 หลา ยีห่้อ Toshino
จ านวน 5 อัน เป็นเงิน 3,506.20 บาท
1.7. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35  (กล่องละ 1,000 ตัว) ยีห่้อ  Max
จ านวน 100 กล่อง เป็นเงิน 844.00 บาท
1.8. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10-1M (กล่องละ 1,000 ตัว) 
ยีห่้อ Max จ านวน 300 กล่อง เป็นเงิน 1,638.00 บาท
1.9. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น) ยีห่้อ
ไอเดียกรีน จ านวน 2,000 รีม เป็นเงิน 184,760.00 บาท
1.10. กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น) ยีห่้อ
ไอเดียแม็ก จ านวน 1,000 รีม เป็นเงิน 82,000.00 บาท
1.11. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A3 (รีมละ 500 แผ่น) 
ยีห่้อ ไอเดียกรีน จ านวน 20 รีม เป็นเงิน 4,280.00 บาท
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 284,317.20 บาท
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

2. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ระบบดิจิตอล และเคร่ืองโทรสาร ยีห่้อ RICOH จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 42,479.00 บาท เป็นเงิน 42,479.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 075/2562
2.1. หมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ริโก้  รุ่น MP3053SP (AF227TN) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ส.ค. 62
จ านวน 10 ขวด เป็นเงิน 18,725.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2.2. หมึกพมิพส์ าเนา ริโก้ รุ่น DD4450 (31SI4500) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 25 กล่อง เป็นเงิน 10,700.00 บาท
2.3. กระดาษไขแม่พมิพ ์ริโก้ DD4450 (31SM4500) 
จ านวน 4 ม้วน เป็นเงิน 9,416.00 บาท
2.4. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รุ่น SP311 (11SP311TN)
จ านวน 1 ตลับ  เป็นเงิน 3,638.00 บาท
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 42,479.00 บาท

13 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 44,838.35 44,838.35 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีก้า จ ากัด บริษทั โฟทีก้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CD887AA (สีด า) (บจ.5) เป็นเงิน 44,838.35 บาท เป็นเงิน 44,838.35 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 076/2562
จ านวน 5 กล่อง  เป็นเงิน 1,428.45 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ส.ค. 62
2. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CD888AA (สี) (บจ. 5) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 1,428.45 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CE285AC จ านวน 1 กล่อง (ตภ.1)
เป็นเงิน 2,177.45 บาท
4. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung จ านวน 2 กล่อง (ตภ.2)
เป็นเงิน 17,762.00 บาท
5. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Samsung รหัส MLT-D307L (ตภ.2)
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 22,042.00 บาท
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ /กลุ่มตรวจราชการและประสาน
ภมูิภาค) รวมเป็นเงิน 44,383.35 บาท

14 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 8,485.10 8,485.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รวมจ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 8,485.10 บาท เป็นเงิน 8,485.10 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 362/2562
1. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ส.ค.62
ครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-10030-0942-0043/54 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Paper Path Assy (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Change Paper Transport Assembly (สายพาน)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 438.70 บาท
 - Service  Charge  จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
2. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ Lenovo รุ่น  Thinkcentre 
M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-18608-
0938-0272/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change HDD 2TB WD (หน่วยเก็บข้อมูล) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,867.60 บาท
 - Service  Charge  จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
3. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ Lenove รุ่น Thinkcentre
M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000-18533-
0938-0197/59  รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change HDD 2TB WD (หน่วยเก็บข้อมูล) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,867.60 บาท
 - Service  Charge  จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์,
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสสถิติสาธารณมติ,กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 3
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 8,485.10 บาท

15 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji Xerox รุ่น Docucenter 34,240.00 24,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070  จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 34,240.00 บาท เป็นเงิน 34,240.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 363/2562
1. เคร่ืองถ่ายเอกสารยีห่้อ Fuji Xerox รุ่น Docucenter IV4070 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ส.ค.62
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-14644-0906-0007/57 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96K) (CT350942)
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 17,120.00 บาท
2. เคร่ืองถ่ายเอกสารยีห่้อ Fuji Xerox รุ่น Docucenter IV4070
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-14645-0906-0008/57
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96K) (CT350942)
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 17,120.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 34,240.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

16 จัดซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในโครงการพฒันาตัวชี้วดัเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 54,710.00 49,089.46 เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันากิจ ร้านพฒันากิจ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ระดับพื้นที่  (SDGs) พ.ศ. 2562 จ านวน 14 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 49,089.46 บาท เป็นเงิน 49,089.46 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 077/2562
1. กระดาษ Inkjet IJ เคลือบด้าน (Matt Coated Paper) 200 แกรม ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ส.ค. 62
ขนาด 42 นิ้ว X 20 เมตร จ านวน 4 ม้วน เป็นเงิน 6,334.40 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. ฟิล์มชนิดด้านส าหรับหมึกกันน้ า IJ (Matt pp Film) 36" X 30 เมตร ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 6 ม้วน เป็นเงิน 7,704.00 บาท
3. กระดาษ Inkjet IJ เคลือบด้าน (Matt Coated Paper) 120 แกรม
ขนาด 42 นิ้ว X 35 เมตร จ านวน 6  ม้วน เป็นเงิน 10,785.60 บาท
4. กระดาษการ์ดขาว A4 150 แกรม (200 แผ่น/ห่อ) จ านวน 6 ห่อ
เป็นเงิน 821.76 บาท
5. กระดาษสี DIZE A4 80 แกรม (500 แผ่น/รีม) สีฟ้าอ่อน, เขียวอ่อน,
เหลืองอ่อน,ชมดูอ่อน จ านวน 12 รีม เป็นเงิน 2,054.40 บาท
6. ฟวิเจอร์บอร์ด 65X122 ซม. หนา 3 มม. สีน้ าเงิน, ขาว
จ านวน 20 แผ่น เป็นเงิน 802.50 บาท
7. โฟมอัด 5 มม. 60X100 ซม. จ านวน 20 แผ่น เป็นเงิน 898.80 บาท
8. กาวสเปรย์ 3M ลอกไม่ได้ เบอร์ 77 20 ออนซ์ 
จ านวน 6 กระป๋อง เป็นเงิน 1,990.20 บาท
9. เชือกป่าน ขนาด 2 มม. น้ าหนัก 5 กก. จ านวน 4 ม้วน 
เป็นเงิน 2,354.00 บาท
10. กาวแท่ง UHU 21 กรัม จ านวน 15 แท่ง เป็นเงิน 770.40 บาท
11. สต๊ิกเกอร์กระดาษ LASER Glossy A4 (50 แผ่น/แพค็) 
จ านวน 6 แพค็ เป็นเงิน 4,044.60 บาท
12. ปากกาลูกล่ืน QUANTUM 0.5X5 สีน้ าเงิน จ านวน 500 ด้าม
เป็นเงิน 1,605.00 บาท
13. แฟม้เจาะพลาสติกบาง XING เบอร์ 1114 จ านวน 500 แฟม้
เป็นเงิน 8,025.00 บาท
14. ปากกาไวท์บอร์ด PILOT ปากกลม(สีน้ าเงิน 25,แดง 10,ด า 25)
จ านวน 60 ด้าน เป็นเงิน 898.80 บาท
(กองสถิติพยากรณ์) รวมเป็นเงิน 49,089.46 บาท

17 จ้างติดต้ังโทรศัพท์ส าหรับเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เลขหมาย 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ของกลุ่มวางแผนและพฒันาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 364/2562
เป็นเงิน 1,605.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ส.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ยีห่้อคาสิโอ 11,812.80 11,812.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น DM-1200FM  จ านวน 16 เคร่ือง เป็นเงิน 11,812.80 บาท เป็นเงิน 11,812.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 078/2562
(กงบ.7, กพด.4, กสบ.2 ,  กยง.3) รวมเป็นเงิน 11,812.80 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ส.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

19 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 11 รายการ โดยใช้กับ 104,004.00 104,004.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก. (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก. (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
 - เคร่ืองพมิพ ์HP Designjet Z6dr 44-inch PostScript เป็นเงิน 104,004.00 บาท เป็นเงิน 104,004.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 079/2562
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-20951-0944-0003/62 (พก) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ส.ค. 62
 - เคร่ืองพมิพ ์Samsung รุ่น M4030ND หมายเลขครุภณัฑ์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
1105-07-12061000-18755-0942-0058/59 (สม.) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - เคร่ืองพมิพ ์Samsung CLP-680ND หมายเลขครุภณัฑ์
1105-01-12061000-14806-0943-0002/57 (กพด)
รายละเอียด ดังนี้
1. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Magenta DesignJet Ink 
Cartridge (P2V78A) จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 12,519.00 บาท (พก.4)
2. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Yellow DesignJet Ink Cartridge
(P2V79A) จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 12,519.00 บาท (พก. 4)
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Cyan DesignJet Ink Cartridge 
(P2V80A)  จ านวน 4 กล่อง  เป็นเงิน 12,519.00 บาท (พก.4)
4. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Chromatic Red DesignJet Ink
Cartridge (P2V81A) จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 12,519.00 บาท (พก.4)
5. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Photo Black DesignJet Ink 
Cartridge (P2V82A)  จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 12,519.00 บาท (พก.4)
6. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Matte Black DesignJet Ink
Cartridge (P2V83A) จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 12,519.00 บาท (พก.4)
7. Printhead ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP (P2V25A) จ านวน 2 กล่อง
เป็นเงิน 4,815.00 บาท (พก.2)
8. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress M4030ND
(MLT-D201L) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 11,235.00 บาท (สม.1)
9.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT C506L Cyan)
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,280.00 บาท (กพด.1)
10. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT M506L
Magenta) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,280.00 บาท (กพด.1)
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

11. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT Y506L
Yellow) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,280.00 บาท (กพด.1)
(กองสถิติพยากรณ์,กองสถิติสาธารณมติ,กลุ่มบริหารพัสดุ)
รวมเป้นเงิน 104,004.00 บาท

20 จ้างโครงการพฒันาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service 2,500,000.00 2,500,000.00 ประกวดราคา 1. บริษทั เม็กกาซี จ ากัด บริษทั เม๊กกาซี จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ชนะการ สัญญาเลขที่
e-bidding เป็นเงิน 1,987,500.00 บาท เป็นเงิน 1,987,500.00 บาท เสนอราคา โดยเสนอราคาต่ าสุด 033/62

เลขที่ 2. บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด อยูใ่นวงเงินงบประมาณและราคา ลว. 30 ส.ค.62
eb-11/2562 เป็นเงิน 2,190,000.00 บาท   - มีผู้ยืน่ข้อเสนอ จ านวน 4 ราย กลางที่ก าหนด

ลว. 11 ก.ค.62 3. บริษทั วชิามัย จ ากัด ผ่านคุณสมบัติ จ านวน 3 ราย
เป็นเงิน 2,450,000.00 บาท ไม่ผ่านคุณสมบัติ จ านวน 1 ราย
4. บริษทั เดฟ 369 จ ากัด
(ไม่ผ่านคุณสมบัติและยืน่เอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเง่ือนไขทีข้อ
ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ)

21 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1,288,000.00 1,288,000.00 ประกวดราคา 1.บริษทั โตโยต้า ลิบรา จ ากัด บริษทั สยามนิสสัน มหานคร จ ากัด เนื่องจาก เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอถูกต้อง สัญญาเลขที่
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าหลัง e-bidding เสนอ ยีห่้อ Toyota Commuter เป็นเงิน 1,175,500.00 บาท ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสาร 034/62
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 90 กิโลวตัต์ (ทดแทนของเดิม) เลขที่ หลังคาสูง MT ดีเซล 3.0 ลิตร/ธรรมดา ประกวดราคา และเสนอราคาใน ลว. 30 ส.ค.62
จ านวน 1 คัน eb-13/2562 5 สปิด จ านวน 1 คัน  - มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 6  ราย รายการนี้ต่ าสุด

ลว. 15 ก.ค. 62 เป็นเงิน 1,199,898.00 บาท ผ่านการพจิารณา 4 ราย
2. บริษทั สยามนิสสัน มหานคร จ ากัด ไม่ผ่านการพจิารณา 2 ราย
เสนอ ยีห่้อ Nissan NV350 URVAN
จ านวน 1 คัน  เป็นเงิน 175,500.00 บาท
3. บริษทั สยามนิสสัน เซลส์ จ ากัด
เสนอ ยีห่้อ Nissan NV350 URVAN MT
จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 1,188,000.00 บาท
4. บริษทั สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากัด
เสนอ ยีห่้อ Nissan NV350 URVAN
Diesel MT จ านวน 1 คัน
เป็นเงิน 1,215,520.00 บาท
5. บริษทั นิวตัน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ ากัด
(ไม่ผ่านการพจิารณา)
6. บริษทั มั่นดี โอโตเซลส์ กาฬสินธุ ์จ ากัด
(ไม่ผ่านการพจิารณา)
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

22 จ้างโครงการกิจกรรมพฒันาระบบงานจัดเก็บข้อมูลภายใต้ 4,160,000.00 4,160,000.00 ประกวดราคา 1. บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด บ. เค แอนด์ โอ ศิสเต็มส์ แอนด์ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง สัญญาเลขที่
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 e-bidding เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท คอนซัลต้ิง จก. ครบถ้วน ตรงตามข้อก าหนดใน 035/62

เลขที่ 2. บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากัด เป็นเงิน 2,959,459.39 บาท เอกสารประกวดราคาฯ และ ลว. 30 ส.ค.62
eb-12/2562 เป็นเงิน 3,333,000.00 บาท เสนอราคาต่ าสุด

ลว. 12 ก.ค.62 3. บ. เค แอนด์ โอ ศิสเต็มส์ แอนด์  - มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 5 ราย 
คอนซัลต้ิง จก. ผ่านการพจิารณา 4 ราย
เป็นเงิน 2,959,459.39 บาท ไม่ผ่านการพจิารณา 1 ราย
4. บริษทั เม็กกาซ่ี จ ากัด
เป็นเงิน 3,016,000.00 บาท
5. บริษทั แฟคเกอร์ จ ากัด
(ไม่ผ่านการพจิารณา)


