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1 จ้างท าแผ่นป้ายชื่อผู้ตรวจราชการกรมและผู้อ านวยการ 15,000.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 3 ป้าย ดังนี้ เป็นเงิน 6,099.00 บาท เป็นเงิน 6,099.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 044/2563
1. นางสาววภิาดา ล่ิวเฉลิมวงศ์ จ านวน 1 ป้าย ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย. 62
2. นายจ าลอง เก่งตรง  จ านวน 1 ป้าย จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
3. นายธนู สุวรรณโน จ านวน 1 ป้าย ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ท าด้วยทองเหลือง ขนาดความกวา้ง 7 ซม. ยาว 50 ซม. ตัวอักษร
ภาษาไทย แบบ Angsana UPC  สีน้ าเงิน สูง 2.5 ซม.  กัดกรด
การจัดกึง่กลางขึ้นอยูก่ับตัวอักษร ความหนาของตัวอักษร 4 มม.
(กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาค, ศย, บจ)
รวมเป็นเงิน 6,099.00 บาท

2 จัดซ้ือวสัดุงานบ้าน-งานครัว จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 60,000.00 50,183.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามยูนิแคร์ จ ากัด บริษทั สยามยูนิแคร์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. น้ ายาถูพื้น ยีห่้อ วชิ(Whiz) 800 มล. จ านวน 400 ถุง เป็นเงิน 50,183.00 บาท เป็นเงิน 50,183.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/2563
เป็นเงิน 20,972.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย. 62
2. ถุงขยะสีด า 30X40 นิ้ว จ านวน 700 กิโลกรัม จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 29,211.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ ส านักงานเลขานุการกรม)
รวมเป็นเงิน 50,183.00 บาท

3 จ้างซ่อมอุปกรณ์พร้อมทดสอบอุปกรณ์ Conducter ยีห่้อ Cisco 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จก. บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น Telepresence Conducter เป็นอุปกรณ์ควบคุมการประชุม (มหาชน) (มหาชน) ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 045/2563
(VDO Conferrence) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000- เป็นเงิน 48,150.00 บาท เป็นเงิน 48,150.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย. 62
16840-0938-0024/58 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์ฯ ศท.) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 48,150.00 บาท

4 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ 14,316.60 14,316.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ือง Printer ยีห้อ  SAMSUNG รุ่น ML-4510ND เป็นเงิน 14,316.60 บาท เป็นเงิน 14,316.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 046/2563
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105*01-12061000-13510-0942-0003/56 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย. 62
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Change Frame-REGI (ชุดทางผ่านของกระดาษ) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,872.50 บาท
 - Change Paper Path Unit (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,477.50 บาท
 - Service Change จ านวน 1 งาน
เป็นเงิน 107.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

2. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-10034-0942-0047-54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser Unit (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Change Paper Path Assy(ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 438.70 บาท
 - Service Change จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
3. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-10003-0942-0016/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change DC Controller (ชุดจ่ายไฟ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,621.50 บาท
 - Change Paper Path Assy(ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 438.70 บาท
 - Service Change จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก., กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ พก.,
กลุ่มบริหารพสัดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 14,316.60 บาท

5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันโซล่า เปล่ียน 3,946.70 3,946.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั พพีเีอส.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด บริษทั พพีเีอส.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง ของรถยนต์ ยีห้อ ฟอร์ด กะบะ 4 ประตู เป็นเงิน 3,946.70 บาท เป็นเงิน 3,946.70 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 047/2563
ทะเบียน 8 กบ-9106 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย. 62
20975-0702-0011/62 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.)  รวมเป็นเงิน 3,946.70 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

6 จ้างเซ่อมเคร่ือง  Printer ยีห้อ HP รุ่น HP Laserjet P1102 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ สลก-0942-005-03/57 เป็นเงิน 2,621.50 บาท เป็นเงิน 2,621.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 048/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ย. 62
 - Exchange Fusing Assy (ชุดท าความร้อน) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,198.40 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change PaperPath (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)
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
(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.) รวมเป็นเงิน 2,621.50 บาท

7 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre- 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100-14627-0906- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 049/2563
0004/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 พ.ย. 62
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
Drum Cartridge (96k) (CT350942) จ านวน 1 ชิ้น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 17,120.00 บาท
(กองสถิติสังคม)  รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท

8 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-14647-0010/57 เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 050/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 พ.ย. 62
 - CT350942 AP-DC-IV 5070/4070/3070 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
Drum Cartridge (96k) (CT350942) จ านวน 1 ชิ้น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 17,120.00 บาท
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)
รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท

9 จ้างพมิพร์ายงานตัวชี้วดั ITU โครงการส ารวจ ICT ครัวเรือน 40,000.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
2561 (ไตรมาส 4) จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 27,500.00 บาท เป็นเงิน 27,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 051/2563
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 พ.ย. 62
รวมเป็นเงิน 27,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

10 จัดซ้ือยางรถยนต์ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ ทะเบียน ฮว-1193 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วจิิตรบริการ จ ากัด บริษทั วจิิตรบริการ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 เป็นเงิน 12,000.00 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/2563
จ านวน 4 เส้น ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 พ.ย. 62
 - ยางยีห่้อ บริตสโตน 205-70-15 BS R611 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - ถ่วงล้อ
 - ต้ังศูนย์หน้า
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท

11 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์ เปล่ียนถ่าย 12,196.40 12,196.40 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
น้ ามันเฟอืงท้าย เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง เป็นเงิน 12,196.40 บาท เป็นเงิน 12,196.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 052/2563
น้ ามันโซล่า ของรถยนต์ ยีห่้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 พ.ย. 62
ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
17733-0702-0002/59 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,196.40.00 บาท

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 4,872.78 4,872.78 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ยีห่้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน เป็นเงิน 4,872.78 บาท เป็นเงิน 4,872.78 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 053/2563
ฮย-2321 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-14613-0702- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 พ.ย. 62
0001/57 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,872.78 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 12 เส้น ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วจิิตรบริการ จ ากัด บริษทั วจิิตรบริการ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 3 คัน รายละเอียด ดังนี้ เป็นเงิน 36,400.00 บาท เป็นเงิน 36,400.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/2563
1. ยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งานกับรถยนต์หมายเลข ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 พ.ย. 62
ทะเบียน ฮล-127 ยีห่้อ โตโยต้า หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
12060200-16315-0702-0006/58
 - ยาง ยีห่้อ บริตสโตน 205-70-15 BS R611  จ านวน 4 เส้น
เป็นเงิน 12,000.00 บาท
2. ยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งานกับรถยนต์เลขทะเบียน
ฮภ-6419 ยีห้อ โตโยต้า หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-
13458-0702-0007/56
 - ยาง ยีห่้อ บริตสโตน 205-70-15 BS R611  จ านวน 4 เส้น
เป็นเงิน 12,000.00 บาท






Page 5
แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

3. ยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งานกับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ชย-2713 ยีห่้อ อีซูซุ หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-
12060200-5733-0702-0002/50
 - ยาง ยีห่้อ บริตสโตน 217-70-15 BS R611  จ านวน 4 เส้น
เป็นเงิน 12,400.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 36,400.00 บาท

14 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งานกับรถยนต์  ทะเบียน 6,398.60 6,398.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด บริษทั สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ฮท-6723 และ ฮย-2321 จ านวน 2 ลูก เป็นเงิน 6,398.60 บาท เป็นเงิน 6,398.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 009/2563
รายละเอียด ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 พ.ย. 62
1. แบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับรถยน๖ ทะเบียน ฮท-6723 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ยีห่้อ นิสสัน หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-9493-0702-
0004/53 
 - แบตเตอร่ี ยีห่้อ GS รุ่น GT195 ขนาด 12V 85AH 
จ านวน 1 ลูก เป็นเงิน 3,199.30 บาท
2. แบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์ ทะเบียน ฮย-2321 ยีห่้อ โตโยต้า
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-14613-0702-0001/57
 - แบตเตอร่ี ยีห่้อ GS รุ่น GT195 ขนาด 12V 85AH 
จ านวน 1 ลูก เป็นเงิน 3,199.30 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 6,398.60 บาท

15 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน ธนัวาคม 2562 196,332.00 196,332.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วนัท่ี 1 - 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 20 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/129  ลว. 08 พ.ย.62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/129  ลว. 08 พ.ย.62 มีประสบการณ์ความช านาญ 054/2563
ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 196,332.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 196,332.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 073/2563
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ งบประมาณและราคากลาง ลว. 15 พ.ย. 62
1. โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562
2. โครงการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562
3. โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562






Page 6
แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

16 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ TOSHIBA รุ่น e-Studio 305 3,573.80 3,573.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-12925-0906-0001/55 เป็นเงิน 3,573.80 บาท เป็นเงิน 3,573.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 074/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 พ.ย. 62
 - ฝาหน้าเคร่ือง  (S6LH52405100) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 1,219.80 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ลูกยางแยกต้นฉบับ (S6LE50296000) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 727.60 บาท
 - ฝาปิดด้านข้าง (OB) (S6LH6110100) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 395.90 บาท
 - แม่เหล็กปิดเคร่ือง (SF0-01393000) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 385.20 บาท
 - ลูกยางฟดีกระดาษ (S6LE77312000) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 321.00 บาท
 -ลูกยางฟดีกระดาษล่าง (S41304048000) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 385.20 บาท
 - ลูกยางแยกกระดาษ (S6LH46302000) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 139.10 บาท
(กองบริหารจัดเก็บช้อมูลสถิติ ) รวมเป็นเงิน 3,573.80 บาท

17 จ้างพมิพแ์บบสอบถาม แผ่นปก และรายงานสรุปผลที่ส าคัญ 472,900.00 350,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นเงิน 350,300.00 บาท เป็นเงิน 350,300.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 075/2563
พ.ศ. 2563 จ านวน 3 รายการ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 พ.ย. 62
1. แบบส ารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 56,200 เล่ม เป็นเงิน 330,737.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. แผ่นปก แบบ สศส. 2 (ใช้ส าหรับครัวเรือนที่แจงนับไม่ได้)
จ านวน 6,500 แผ่น เป็นเงิน 5,564.00 บาท
รวม 2 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ 412,900.00 บาท
3. รายงานสรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2562 จ านวน 1,000 เล่ม
เป็นเงิน 38,520.00 บาท
ภายในวงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย)
รวมเป็นเงิน 350,300.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

18 จ้างพมิพส์รุปผลที่ส าคัญ การใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน 40,000.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 23,540.00 บาท เป็นเงิน 23,540.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 076/2563
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 พ.ย. 62
รวมเป็นเงิน 23,540.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

19 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ฟจูิ ซีร็อกซ์ รุ่น 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
Docucentre V5070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100- เป็นเงิน 8,560.00 บาท เป็นเงิน 8,560.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 077/2563
18105-0906-0007/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 พ.ย. 62
 - Cable ASSY-UI IF (96298571) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,354.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - PWB ASSY-BY SK  AP/DC-V4070/5070 (R960K76950)
จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,605.00 บาท
 - PWB ASSY-Trans (960k61761) จ านวน 1 ชิ้น
เป็นเงิน 4,601.00 บาท
(กลุ่มบริหารพสัดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 8,500.00 บาท

20 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 8,298.92 8,298.92 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองอากาศ เช็คช่วงล่าง เช็คระบบเบรคของรถยนต์ ยีห่้อ เป็นเงิน 8,298.92 บาท เป็นเงิน 8,298.92 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 078/2563
นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย. 62
12060200-5732-0702-0001/50 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 8,298.92 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

21 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer  และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 15,322.40 15,322.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รวมจ านวน 5 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 15,322.40 บาท เป็นเงิน 15,322.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 079/2563
1. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย. 62
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10020-0942-0033/54 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มประสานสถิติระดับพื้นที่ บจ.) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser Unit (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Change Paper Path Assy (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท






Page 8
แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

  - 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 SAMSUNG  รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10017-0942-0030/54
(ฝ่ายบริหารทั่วไป นว.) รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Change LSU (ชุดสแกน) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,407.50 บาท
 - Change Fan Duplex (พดัลมดูเพล็กซ์) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 374.50 บาท
 - Change Paper Path Assy (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
3. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9286-0942-0001/53
(กลุ่มงานวเิคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.)
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange HVPS (ชุดจ่ายไฟฟา้แรงดัสสูง) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,514.50 บาท
 - Change Paper Path Assy (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
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น M490G
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-9918-0938-0149/54
ฝ่ายบริหารทั่วไป บส.) รายการอะไหล่ที่เซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Repair Power Supply (ชุดควบคุมการจ่ายไฟ) 
จ านวน  1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
5. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น M490G
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000-9951-0938-0182/54
กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4 บจ.) รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Repair Power Supply (ชุดควบคุมการจ่ายไฟ) 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,016.50 บาท






Page 9
แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มประสานสถิติระดับพื้นที่ บจ., ผ่ายบริหารทั่วไป นว.,
กลุ่มงานวเิคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.,
ฝ่ายบริหารทั่วไป บส., กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4 บจ.,)
รวมเป็นเงิน 15,322.40 บาท

22 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Konica 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส บริษทั โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
Minolta รุ่น Bizhub 363 (รหัสหมึก TN414) จ านวน 2 กล่อง โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 010/2563
เป็นเงิน 10,700.00 บาท (กสบ.1, กนต.1) เป็นเงิน 10,700.00 บาท เป็นเงิน 10,700.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.62
(กลุ่มสารบรรณ, กลุ่มนิติการ สลก.) รวมเป็นเงิน 10,700.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
กสบ. เงินงบประมาณ 5,350.00 บาท
กนต. เงินงบประมาณ 5,350.00 บาท

23 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ KYOCERA 19,792.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวม้นท์ โซลูชั่นส์ บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวม้นท์ โซลูชั่นส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 011/2563
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอล รุ่น TASKalfa 221 (ผงหมึก เป็นเงิน 19,795.00 บาท เป็นเงิน 19,795.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.62
TK-439) จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 13,482.00 บาท (นว.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอล รุ่น TASKalfa 42oi
(ผงหมึก TK-715)  จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 6,313.00 บาท (พร.)
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ และกลุ่มพฒันาระบบบริหาร)
รวมเป็นเงิน 19,795.00 บาท

24 จ้างซ่อมเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 5,054.48 5,054.68 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เช็คเปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คระบบเบรค เช็คระยะ เป็นเงิน 5,054.68 บาท เป็นเงิน 5,054.68 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 080/2563
200,000 กม. ของรถยนต์ ฮพ-9094 ยีห่้อ โตโยต้า หมายเลข ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 พ.ย. 62
ครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-12939-0702-0017/55 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เป็นเงิน 5,054.68 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองโทรสาร 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
ยี่ห้อ RICOH  จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 28,248.00 บาท เป็นเงิน 28,248.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 012/2563
1. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร รหัส 11SP311TN จ านวน 1 ตลับ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 พ.ย.62
เป็นเงิน 3,638.00 บาท (บจ.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร รหัส 11SP4500SDTN จ านวน 3 ตลับ
เป็นเงิน 15,247.50 บาท (กกจ. 2 , สศ.1)
3. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รหัส AF227TN จ านวน 5 ขวด 
เป็นเงิน 9,362.50 บาท (กกจ.2 , นว.3)
(สศ., นว.,บจ. และกจ.) รวมเป็นเงิน 28,248.00 บาท
กกจ. เงินงบประมาณ 13,910.00 บาท
สศ. เงินงบประมาณ 5,082.50 บาท
นว. เงินงบประมาณ 5,617.50 บาท
บจ. เงินงบประมาณ 3,638.00 บาท

26 จ้างซ่อมรถยนต์ (ตรวจเช็คระบบคลัช (คลัชแข็ง) พวงมาลัยเวลา 56,394.35 56,394.35 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
เล้ียวมีเสียงดัง) ของรถยนต์ ยีห่้อนิสสัน หมายเลขทะเทียน เป็นเงิน 56,394.35 บาท เป็นเงิน 56,394.35 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 081/2563
ฮท-6723 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-9493-0702- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 พ.ย. 62
0004/53 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 56,394.35 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

27 จ้างเหมาด าเนินการจัดสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 601,900.00 601,900.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ทั่วไป ของส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 1 งาน ม.56 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 082/2563
(ก าหนดการจัดสอบในวนัเสาร์ที่ 7 ธนัวาคม 2562 วรรคสอง เป็นเงิน 601,900.00 บาท เป็นเงิน 601,900.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 พ.ย. 62
เวลา 09.00 - 12.00 น.) ณ ห้อง The Deck ชั้น 1) (2) (ซ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวนผู้เข้าสอบ 2,315 คน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 601,900.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

28 จ้างด าเนินการเกีย่วกับระบบส่ือสาร ดังนี้ 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ เป็นเงิน 963.00 บาท เป็นเงิน 963.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 083/2563
1. เปิด Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 พ.ย. 62
2. ย้ายโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย เลขหมาย 02-141-7452 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 535.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม
1. เปิด Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ , กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย 
กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 963.00 บาท

29 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-9301-0942-0005/53 เป็นเงิน 4,601.00 บาท เป็นเงิน 4,601.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 084/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 พ.ย. 62
 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 4,601.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม)

30 จ้างจัดส่งแบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บิสซิเนส  ไอเดีย จ ากัด บริษทั บิสซิเนส  ไอเดีย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2563 ให้สถิติจังหวดั จ านวน 72 จังหวดั (ยกเวน้ จังหวดั เป็นเงิน 14,200.00 บาท เป็นเงิน 14,200.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 085/2563
ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และกรุงเทพฯ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 พ.ย. 62
สถจ.ได้มารับไปเรียบร้อยแล้ว) เพื่อใช้ในการปฏบิัติงานเก็บรวบรวม จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ข้อมูล ต้ังแต่ เดือน กุมภาพนัธ ์2563 - มกราคม 2564 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม) 
รวมเป็นเงิน 14,200.00 บาท

31 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 4,976.57 4,976.57 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษทั สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ยีห่้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 เป็นเงิน 4,976.57 บาท เป็นเงิน 4,976.57 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 086/2563
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-9494-0702-0005/53 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 พ.ย. 62
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,976.57 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

32 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 7,220.00 5,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. สมุดลงนามถวายพระพร ปกทอง จ านวน 3 เล่ม เป็นเงิน 5,375.00 บาท เป็นเงิน 5,375.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 013/2563
เป็นเงิน 1,011.15 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 พ.ย.62
2. ปากกาลงนามถวายพระพร พร้อมฐาน จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 518.95 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีขาว จ านวน 500 แผ่น
เป็นเงิน 262.15 บาท
4. เข็มหมุดหัวกลมเคล่ือบมุก ความยาวเข็มประมาณ 4 ซม.
จ านวน 10 กล่อง เป็นเงิน 695.50 บาท
5. ผ้าประดับตกแต่งส าหรับท าจีบ (สีฟา้) ขนาดกวา้ง 44 นิ้ว
(ผ้าต่วน) 60 หลา เป็นเงิน 1 ม้วน เป็นเงิน 1,605.00 บาท
6. สต๊ิกเกอร์ A4 ขาวด้าน จ านวน 250 แผ่น
เป็นเงิน 374.50 บาท
7. ป้ายสต๊ิกเกอร์คอมพวิเตอร์ ตราช้าง NO.42-633
ขนาดป้าย 101.6X48.7 มม. บรรจุ 6,000 ป้าย จ านวนแถว ตอน 2
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,284.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก.) รวมเป็นเงิน 5,375.00 บาท

33 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 42 รายการ 7,607.70 7,607.70 เฉพาะเจาะจง หจก.พรลาภพฒันภณัฑ์ หจก.พรลาภพฒันภณัฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รวมเป็นเงิน 7,607.70 บาท เป็นเงิน 7,607.70 บาท เป็นเงิน 7,607.70 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 091/2563
(กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มประชาสัมพนัธ ์กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย. 62
กลุ่มสารบรรณ กลุ่มนิติการ กลุ่มบริหารพสัดุ สลก. จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
และกองสถิติพยากรณ์) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

34 จ้างท าร่ม เพื่อเป็นของสมนาคุณ โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ 410,400.00 410,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยซิต้ีอัมเบรล่า จ ากัด บริษทั ไทยซิต้ีอัมเบรล่า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จ านวน 3,420 คัน เป็นเงิน 365,940.00 บาท เป็นเงิน 365,940.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 087/2563
(กลุ่มวางแผบและควบคุมคุณภาพข้อมูล บจ.) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย. 62
รวมเป็นเงิน 365,940.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง






Page 13
แบบ สขร. ๑

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-30   เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

35 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียน 5,910.15 5,910.15 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คช่วงล่าง เช็คระบบเบรค ของรถยนต์ เป็นเงิน 5,910.15 บาท เป็นเงิน 5,910.15 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 088/2563
ยีห่้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภณัฑ์ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย. 62
1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,910.15 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

36 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์ิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์ิส จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ Lenove รุ่น Thinkcentre เป็นเงิน 4,387.00 บาท เป็นเงิน 4,387.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 089/2563
M700 Thinkcentre M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04- ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย. 62
12061000-18518-0938-0182/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Repair Main Board (ซ่อมเมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 2,461.00 บาท
2. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ Dell รุ่น Optiplex980 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10486-0938-0222/54
รายการอะไหล่ที่ซ๋อมเปลียน ดังนี้
 - Repait Power Suppply (ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,926.00 บาท
(กลุ่มพฒันาระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ ,กลุ่มพฒันาระบบงานจัดเก็บ
ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
รวมเป็นเงิน 4,387.00 บาท

37 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ HP Compaq 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ  จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ  จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น Pro630MT หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-13477- เป็นเงิน 2,621.50 บาท เป็นเงิน 2,621.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 090/2563
0938-0019/56 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย. 62
 - Change HDD 1TB (หน่วยเก็บข้อมูล) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,514.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge  จ านวน 1 หน่วย เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.) รวมเป็นเงิน 2,621.50 บาท


