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1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuij Xerox 49,969.00 49,969.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 4 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 49,969.00 บาท เป็นเงิน 49,969.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/2563
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter IV4070  ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ธ.ค. 62
รหัสสินค้า  CT201820 จ านวน 6 กล่อง เป็นเงิน 25,680.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. Waste Toner Bottle เคร่ืองถ่ายเอกสารสี รุ่น Docucentre-V ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
C3373 รหัสสินค้ส CWAA0751 จ านวน 1 กล่อง  
เป็นเงิน 1,284.00 บาท
3. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter IV5070
รหัสสินค้า  CT202343  จ านวน 2 กล่อง  เป็นเงิน 8,560.00 บาท
4.  ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารซีร็อกซ์  Docucentre-V 3065
(รหัสสินค้า CT202508) จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 14,445.00 บาท
(บส., พก., สม., บจ., สค., สลก., กกจ., และ กคธ.)
รวมเป็นเงิน 49,969.00 บาท

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ  Canon 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น IR3245 (NPG-26) หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060100- เป็นเงิน 2,889.00 บาท เป็นเงิน 2,889.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 015/2563
9292-0906-0005/53  จ านวน 1 กล่อง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ธ.ค. 62
กองสถิติสังคม รวมเป็นเงิน 2,889.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างเปิด Port Lan จ านวน 2 จุด 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
กลุ่มการเงินและบัญชี สลก. รวมเป็นเงิน 428.00 บาท เป็นเงิน 428.00 บาท เป็นเงิน 428.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 092/2563

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ธ.ค. 62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ธันวาคม  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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

4 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น M490G 4,151.60 4,151.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-9828-0938-0059/54 เป็นเงิน 4,151.60 บาท เป็นเงิน 4,151.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 093/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ธ.ค. 62
 - Change Power Supply 24Pin OEM จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(ชุดควบคุมการจ่ายไฟ) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,337.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Power Switch (ปุ่ม เปิด-ปิด) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 192.60 บาท
 - Change HDD 1TB (หน่วยเก็บข้อมูล) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,514.50 บาท
 - Service Change จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก. ) เป็นเงิน 4,151.60 บาท

5 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน มกราคม 2563 110,720.00 110,720.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วนัที่ 1 - 31 มกราคม 2563 จ านวน 20 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/184  ลว. 28 พ.ย.62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/184  ลว. 28 พ.ย.62 มีประสบการณ์ความช านาญ 094/2563
ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจ าเดือน มกราคม 2563 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 110,720.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 110,720.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 113/2563
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ งบประมาณและราคากลาง ลว. 16 ธ.ค. 62
1. โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563
2. โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 4 ) พ.ศ. 2562

6 เช่าสถานที่ส าหรับด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จก. (มหาชน) บ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จก. (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังเช่า
และสมรรถนะคร้ังที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็น เป็นเงินน 59,000.00 บาท เป็นเงินน 59,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2563
พนักงานราชการทั่วไป ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ โรงแรม ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ธ.ค. 62
เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเตอร์ แจ้งวฒันะ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(เวลา 08.00 - 17.00 น.) ห้องบีบี 201 - ห้องบีบี 203 (ชั้น 2) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมอุปกรณ์และระบบโสตน์ฯ และเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในการ
อ านวยความสะดวกให้บริการ ในวนัที่ 24 ธนัวาคม 2562
ผู้เข้าสอบจ านวน 301 ราย
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 59,000.00 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งชัน
จ านวนเงิน  59,000.00 บาท
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างพมิพร์ายงานสถิติ ของ กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน 69,000.00
จ านวน 2 รายการ ดังนี้
1. จ้างพมิพร์ายงานผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562 45,000.00 37,557.00 เฉพาะเจาะจง บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 37,557.00 บาท เป็นเงิน 37,557.00 บาท เป็นเงิน 37,557.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 114/2563

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ธ.ค. 62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2. จ้างพมิพป์ก-บทสรุปส าหรับผู้บริหารและเข้าเล่มรายงานการ 24,000.00 18,778.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - เป็นเงิน 18,778.50 บาท เป็นเงิน 18,778.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 115/2563
กันยายน พ.ศ. 2562 จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 18,778.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ธ.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

8 จ้างพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส 48,000.00 15,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2563 จ านวน 64,000 แบบ เป็นเงิน 15,360.00 บาท เป็นเงิน 15,360.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 116/2563
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ธ.ค. 62
รวมเป็นเงิน 15,360.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 63 รายการ 221,579.09 221,579.09 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รวมเป็นเงิน 221,579.09 บาท เป็นเงิน 221,579.09 บาท เป็นเงิน 221,579.09 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 016/2563
(สศ., บส., ศท., พก., บจ., สม., สค., ศย., พร., ตภ., กนต., กยง., ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ธ.ค. 62
กสบ., กงบ., กกจ., กสบ., กคธ., และ กพด., สลก.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีห่้อ Lenove 2,974.60 2,974.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น ThinkCentre M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- เป็นเงิน 2,974.60 เป็นเงิน 2,974.60 ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 117/2563
12061000-18623-0938-0287/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ธ.ค. 62
 - Change HDD 2TB WD (หน่วยเก็บข้อมูล)  จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,867.60 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มส่งเสริมวชิาการสถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 2,974.60 บาท

11 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 41 รายการ รวมเป็นเงิน 4,312.10 บาท 4,312.10 4,312.10 เฉพาะเจาะจง หจก. พรลาภพฒันภณัฑ์ หจก. พรลาภพฒันภณัฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ฝ่ายบริหารทั่วไป) เป็นเงิน 4,312.10 บาท เป็นเงิน 4,312.10 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 118/2563

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23  ธ.ค. 62
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Fuji Xerox 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 1105-05-12060100-14625-0906- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 119/2563
0002/57 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23  ธ.ค. 62
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96k) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(CT350942) จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 17,120.00 บาท
(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ)
รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท

13 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer  จ านวน 3 เคร่ือง 13,952.80 13,952.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND เป็นเงิน 13,952.80 บาท เป็นเงิน 13,952.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 120/2563
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-13524-0942-0017/56 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27  ธ.ค. 62
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - Exchange Fuser (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,258.60 บาท
2. เคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10155-0942-0078/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Repair Duplex (ชุดส่ังปร้ิน 2 หน้า) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 588.50 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,847.10 บาท
3. ซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ  SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10153-0942-0076/54
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Fuser (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 3,156.50 บาท
 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Repair Duplex (ชุดส่ังปร้ิน 2 หน้า) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 588.50 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,847.10 บาท
(กลุ่มพฒันาทรัพยากรบุคคล กองนโยบายและวชิาการสถิติ,
กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ)
รวมเป็นเงิน 13,952.80 บาท


