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1 จ้างพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจธรุกิจทางการค้าและธรุกิจ 200,000.00 156,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ าจกัด บริษทั ธนาเพรส จ าจกัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ทางการบริการ พ.ศ. 2563 จ านวน 60,000 แบบ เปน็เงิน 156,600.00 บาท เปน็เงิน 156,600.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 121/2563
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ม.ค.63
รวมเปน็เงิน 156,600.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Toshiba รุ่น e-STUDIO 305 9,565.80 9,565.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษทั เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-12926-0906-0002/55 เปน็เงิน 9,565.80 บาท เปน็เงิน 9,565.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 122/2563
รายการที่ซ๋อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ม.ค.63
 - ลูกกล้ิงความร้อนตัวบน (S6LH58424000) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เปน็เงิน 2,546.60 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - เฟรมชุดความร้อย (S6LH55305100) จ านวน 1 ชิ้น

เปน็เงิน 1,251.90 บาท

 - ตัวแยกกระดาษ  (S6LJ14053000) จ านวน 5 ชิ้น

เปน็เงิน 1,658.50 บาท

 - สปริงตัวแยกกระดาษ (S6LA84096000) จ านวน 5 ชิ้น

เปน็เงิน 1,070.00 บาท

 - ลูกยางแยกต้นฉบบั (S6LE50296000) จ านวน 1 ชิ้น

เปน็เงิน 727.60  บาท

 - ลูกยางฟดีกระดาษล่าง (S41304048000) จ านวน 1 ชิ้น

เปน็เงิน  385.20 บาท

 - ลูกยางฟดีกระดาษบน (S6LH46302000) จ านวน 1 ชิ้น

เปน็เงิน 136.10 บาท

 - ยางปาดหมึก (101BT0E230) จ านวน 1 ชิ้น

เปน็เงิน 856.00 บาท

 - ซีนกันหมึกร่วง (S6LE54020000) จ านวน 1 ชิ้น

เปน็เงิน 930.90 บาท

(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ฝ่ายบริหารทั่วไป) 

รวมเปน็เงิน 9,565.80 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป         เลขทีแ่ละวันที ่      
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป         เลขทีแ่ละวันที ่      
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

3 จ้างซ๋อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ 6,895.08 6,895.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ALL-in-one PC ยี่หอ้ Lenove รุ่น idea Centre B550 เปน็เงิน 6,895.08 บาท เปน็เงิน 6,895.08 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 123/2563
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-14772-0938-0014/57 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ม.ค.63
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

 - Change Mainboard Assy (เมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เปน็เงิน 67,88.08 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มพฒันาระบบงานประมวลผลข้อมูล ศท.) 

รวมเปน็เงิน 6,895.08 บาท

4 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเครือง เปล่ียน 5,944.39 5,944.39 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก.บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก.เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ถ่ายน้ ามันเกียร์-น้ ามันเฟอืงท้าย เช็คช่วงล่าง ของรถยนต์ส่วนกลาง เปน็เงิน 5,944.39 บาท เปน็เงิน 5,944.39 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 124/2563
ยี่หอ้โตโยต้า ทะเบยีน ฮล-127 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ม.ค.63
12060200-16315-0702-0006/58 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเปน็เงิน 5,944.39 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างซ๋อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟา้ (UPS) ยี่หอ้ Leonics 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น Astra หมายเลขครุภณัฑ์ NSO-0949-0004/46 เปน็เงิน 963.00 บาท เปน็เงิน 963.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 125/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ม.ค.63
 - Change Battery 12V 8A (เปล่ียนแบต) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เปน็เงิน 856.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มประสานสถิติด้านภารกิจ กองบริหารจัดการระบบสถิติ)

รวมเปน็เงิน 963.00 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป         เลขทีแ่ละวันที ่      
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

6 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน กุมภาพนัธ ์2563 70,720.00 70,720.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบนัทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบนัทึกกองบริหารจัดเก็บ เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ต้ังแต่วนัที่ 1 - 29 กุมภาพนัธ ์2563 จ านวน 20 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/3  ลว. 08 ม.ค. 63 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/3  ลว. 08 ม.ค. 63 มีประสบการณ์ความช านาญ 126/2563

ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประจ าเดือน กมุภาพันธ์ 2563 จ านวน 20 คน เปน็เงิน 70,720.00 บาทจ านวน 20 คน เปน็เงิน 70,720.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 145/2563

จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ งบประมาณและราคากลาง ลว. 21 ม.ค.63

1. โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563

2. โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 4 ) พ.ศ. 2562

7 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์และเคร่ือง  Printer 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก.บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก.เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง

รวมจ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ เปน็เงิน 8,025.00 บาท เปน็เงิน 8,025.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 146/2563

1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ม.ค.63

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-13651-0938-0141/56 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,872.50 บาท

2. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ Lenove รุ่น Think Centre

M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-18541-

0938-0205/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change HDD Seagate 2TB (เปล่ียนฮาร์ดดิสก)์ จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 2,568.00 บาท

3. เคร่ือง Printer SAMSUNG Pro Xpress M4030ND

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-18753-0942-0056/59

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change Fuser Unit (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 3,317.00 บาท

 - Change Pad Roller Tray1 (เปล่ียนตัวจับกระดาษถาด 1)

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 267.50 บาท

(กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มูลสถติิ, กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์

สถิติเชิงเศรษฐกิจ กองสถิติพยากรณ์, กลุ่มสถิติประชากร

กองสถิติสังคม) รวมเปน็เงิน 8,025.00 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป         เลขทีแ่ละวันที ่      
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

8 จ้างพมิพแ์ผ่นพบัโครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 30,000.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 15,000 แผ่น เปน็เงิน 14,250.00 บาท เปน็เงิน 14,250.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 147/2563
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ) ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ม.ค.63
รวมเปน็เงิน 14,250.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ ดังนี้ 16,000.00 11,954.04 เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันากิจ ร้านพฒันากิจ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. สันรูดพลาสติกสามเหล่ียม 5 มม. PANDA สีด า เปน็เงิน 11,954.04 บาท เปน็เงิน 11,954.04 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/2563
จ านวน 1,000 อัน เปน็เงิน 3,745.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ม.ค.63
2. สันรูดพลาสติกสามเหล่ียม 10 มม. PANDA สีด า จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1,000 อัน เปน็เงิน 5,885.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3. เทปใส OPP 2"X45 หลา ตราช้าง สีใส จ านวน 6 ม้วน
เปน็เงิน 77.04 บาท
4. สต๊ิกเกอร็กระดาษ A4 ชนิดขาวด้าน ตราช้าง (50 แผ่น/หอ่)
จ านวน 3 หอ่ เปน็เงิน 272.85 บาท
5. พลาสติกท าปก BOS A4 150 ไมครอน (100 แผ่น/หอ่)
จ านวน 10 หอ่ เปน็เงิน 1,498.00 บาท
6. แผ่นยางรองตัด INCA ขนาด 30X45 ซม. จ านวน 2 แผ่น
เปน็เงิน 342.40 บาท
7. ไม้บรรทัดเหล็ก 12 " ตราใบโพธิ์ จ านวน 3 อนั เป็นเงิน 70.62 บาท

8. แท่นตัดสก๊อตเทป ตราม้า แกน 3" เบอร์ H-25 จ านวน 1 อัน
เปน็เงิน 63.13 บาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ สลก.) รวมเปน็เงิน 11,954.04 บาท

10 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ เคียวเซร่า รุ่น TASKLFA 4002I 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคียวเซร่า ด๊อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ บ.เคียวเซร่า ด๊อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-85-12060100-19755-0906-0002/60 (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 148/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ เปน็เงิน 19,795.00 บาท เปน็เงิน 19,795.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ม.ค.63
 - ชุดสร้างภาพ (302ก93070) จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 19,795.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ฝ่ายบริหารทั่วไป) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเปน็เงิน 19,795.00 บาท






Page 5
แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป         เลขทีแ่ละวันที ่      
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer รวมจ านวน 3 เคร่ือง 15,012.10 15,012.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข เปน็เงิน 15,012.10 บาท เปน็เงิน 15,012.10 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 149/2563
ครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10018-0942-0031/54 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ม.ค.63
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

 - Exchange Fuser (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เปน็เงิน 3,156.50 บาท

 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 995.10 บาท

 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 299.60 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มส่งเสริมวชิาการสถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ)

รวมเปน็เงิน 4,558.20 บาท

2. เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

ครุภณัฑ์ 1105-07-12061000-10056-0942-0069/54 

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change DC Controller (ชุดจ่ายไฟ) จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 2,621.50 บาท

 - Change Laser Scanner (ชุดสแกน) จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 2,407.50 บาท

 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 995.10 บาท

 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 299.60 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มสถิติเพือ่การบริหารงานภาครัฐ 2 กองสถิติสาธารณมติ)

รวมเปน็เงิน 6,430.70 บาท

3. เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-9989-0942-0002/54
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป         เลขทีแ่ละวันที ่      
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change DC Controller (ชุดจ่ายไฟ) จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 2,621.50 บาท

 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 995.10 บาท

 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด

เปน็เงิน 299.60 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มพฒันาระบบงานจัดเก็บข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร) รวมเปน็เงิน 15,012.10 บาท

12 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก.บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก.เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-0942-0022/54 เปน็เงิน 3,745.00 บาท เปน็เงิน 3,745.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 150/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ม.ค.63
 - Change Mainboard (ชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองพมิพ)์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 3,745.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเปน็เงิน 3,745.00 บาท

13 จ้างพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 60,000.00 50,730.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 เปน็เงิน 50,730.00 บาท เปน็เงิน 50,730.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 151/2563
จ านวน 28,500 เล่ม เปน็เงิน 50,730.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ม.ค.63
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

รวมเปน็เงิน 50,730.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องบันทึกภาพวีดีโอ Digital 250,000.00 174,838.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออวด้ิา จ ากัด บริษทั ออวด้ิา จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 173,982.00 บาท เปน็เงิน 173,982.00 บาท เปน็เงิน 173,982.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 018/2563
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 173,982.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ม.ค.63
เงินนอกงบประมาณ ส านักงานสถติิแห่งชาติ (00904) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวนเงิน 250,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2563
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-31   เดอืน มกราคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป         เลขทีแ่ละวันที ่      
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

15 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยี่หอ้ ACER รุ่น M490G 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก.บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก.เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-9906-0938-0137/54 เปน็เงิน 1,872.50 บาท เปน็เงิน 1,872.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 152/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ม.ค.63
 - Change Power Supply  (เปล่ียนหน่วยจ่ายไฟ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,872.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มส่งเสริมวชิาการสถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ)

รวมเปน็เงิน 1,872.50 บาท


