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แบบ สขร. ๑

1 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ฟจูิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre- 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
V3065 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-18107-0906- เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 153/2563
0008/59  รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ก.พ.63
 - Monolith Drum Catridge (CT351089) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ)

2 จ้างซ๋อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง ดังนี้ 12,422.70 12,422.70 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 หมายเลข เป็นเงิน 12,422.70 บาท เป็นเงิน 12,422.70 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 154/2563
ครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9997-0942-0010/54 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ก.พ.63
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

 - Exchange HVPS (ชุดจ่ายไฟฟา้แรงดันสูง) จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

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 1งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

2. เคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่้อ Fujitsu รุ่น Fi-7140 หมายเลขครุภณัฑ์

1105-01-12061000-20681-0946-0001/61

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change Image Scan (ชุดสแกน) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 2,728.50 บาท

 - Service Charge จ านวน 1งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

3. เคร่ือง Printer  ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12061000-10024-0942-0037/54

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

 - Change Registration Unit  (ชุดลูกยางล าเลียงกระดาษ)

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 781.10 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 1105-01-12061000-9829-0938-0060/54

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Repair Power Supply 24 Pin (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 1105-03-12061000-9861-0938-0092/54

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Repair Mainboard (เมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด 

เป็นเงิน 1,979.50 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

(กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ พก., กลุ่มสารบรรณ สลาก.,

กลุ่มประสานสถิติด้านภารกิจ บส., กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สลก.,

กลุ่มสถิติการเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ)

รวมเป็นเงิน 12,422.70 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

3 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ Rich รุ่น MP 3053SP 35,784.87 35,784.87 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-04-12060100-16178-0906-0013/57 เป็นเงิน 35,784.87 บาท เป็นเงิน 35,784.87 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 155/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.พ.63
 - ชุดสร้างภาพ (D1203000) จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 17,848.72 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

 - ผงเหล็กสีด า เคร่ืองเอเอฟ  (B1219640) จ านวน 1 ถุง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เป็นเงิน  1,952.70 บาท 

 - ชุดแยกกระดาษ (D1203830) จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 970.76 บาท

 - ชุดท าความร้อน (D1204002) จ านวน 1 ชิ้น

เป็นเงิน 15,012.69 บาท

(กลุ่มพฒันาแผนที่สถิติ กทม. นว.) รวมเป็นเงิน 35,784.87 บาท

4 จ้างพมิพซ์องสีน้ าตาลขยายข้างส าหรับใช้ในโครงการส ารวจ 16,000.00 10,727.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด บริษทั เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถาน เป็นเงิน 10,727.00 บาท เป็นเงิน 10,727.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 156/2563
ประกอบการ พ.ศ. 2563 จ านวน 1,200 ซอง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ก.พ.63
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

รวมเป็นเงิน 10,727.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างย้ายโทรศัพท์ หมายเลข 02-1417312 จ าจวน 1 เลขหมาย 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สลก.) รวมเป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 157/2563

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ก.พ.63
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างพมิพร์ายงานตัวชี้วดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80,000.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2561 จ านวน 700 เล่ม เป็นเงิน 59,794.00 บาท เป็นเงิน 59,794.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 158/2563
(กลุ่มงานวเิคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ก.พ.63
รวมเป็นเงิน 59,794.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 7,840.00 7,832.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษทั ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. หัวแลนมาตรฐาน Plug RJ45 CAT5 AMP by Commscope เป็นเงิน 7,832.40 บาท เป็นเงิน 7,832.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 019/2563
จ านวน 200 ชิ้น เป็นเงิน 952.30 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ก.พ. 63
2. ปลอกสวมหัวแลน Plug Boots CAT5 GLINK (GL387) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

จ านวน 200 ชิ้น เป็นเงิน 631.30 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3. สายแลน CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK

(US-9015) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 4,173.00 บาท

4. Cable PRINTER USB 2 (10M) ใส GLINK จ านวน 10 กล่อง

เป็นเงิน 2,075.80 บาท

(กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์ ศท.)

รวมเป็นเงิน 7,832.50 บาท

8 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจความพกิาร พ.ศ. 2560 135,000.00 134,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 115,560.00 บาท เป็นเงน 115,560.00 บาท เป็นเงน 115,560.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 159/2563
(กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ก.พ.63
รวมเป็นเงิน 115,560.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

 - เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ประเทศไทย (โครงการส ารวจความพกิาร พ.ศ. 2560)

จ านวน 135,000.00 บาท

9 จ้างติดต้ัง  Gin Phone กับหมายเลขโทรศัพท์ 02-142-3252 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 160/2563
(กลุ่มวางแผนและพฒันาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.พ.63
รวมเป็นเงิน 1,605.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

10 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-10050-0942-0063/54 เป็นเงิน 1,540.80 บาท เป็นเงิน 1,540.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 161/2563
รายการอะไหล่ที่ซ๋อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.พ.63
 - Change Paper Path Assy (ชุดลูกยางโหลดกระดาษ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  995.10 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 438.70 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

(กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 1,540.80 บาท

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีห่้อ ฟจูิซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
IV 4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12060100-14646-0906- เป็นเงิน 12,198.00 บาท เป็นเงิน 12,198.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 162/2563
0009/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.พ.63
 - FUSER ASSY 220V AP (ชุดท าความร้อน) (126K36340) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 12,198.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ฝ่ายบริห่างานทั่วไป กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)

รวมเป็นเงิน 12,198.00 บาท

12 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน มีนาคม 2563 63,648.00 63,648.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ต้ังแต่วนัที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 จ านวน 20 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/23  ลว. 13 ก.พ. 63 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.4/23  ลว. 13 ก.พ. 63 มีประสบการณ์ความช านาญ 163/2563

ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจ าเดือน มีนาคม 2563 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 63,648.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 63,648.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 180/2563

จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ งบประมาณและราคากลาง ลว. 25 ก.พ.63

1. โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2563
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

13 จ้างตรวจเช็คและซ่อมกล้องถ่ายภาพระบบ  Digital ยีห่้อ Nikon 20,190.90 20,190.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออวด้ิา จ ากัด บริษทั ออวด้ิา จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น D610 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12060400-14940-0502- เป็นเงิน 20,190.90 บาท เป็นเงิน 20,190.90 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 181/2563
0004/57 รายละเอียดดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ก.พ.63
1. ค่าอะไหล่, ค่าบริการ ส าหรับกล้องถ่ายภาพ DSLR ยีห่้อ Nikon จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

รุ่น D610 หมายเลขเคร่ือง 8406568 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - เปล่ียนชุดซัตเตอร์, ชุดควบคุมหน้ากล้อง, ชุดควบคุมกระจก
ยางรอบตัว ตรวจสอบระบบการท างาน, ท าความสะอาด
(ตรวจสอบพบชิ้นส่วนอะไหล่ภายในเร่ิมเส่ือมสภาพ,ยางบวม
เส่ือมสภาพ) เป็นเงิน 15,301.00 บาท
2. ค่าอะไหล่ ค่าซ่อม ส าหรับเลนส์ ยี่ห้อ Nikon รุ่น AF-S 24-85MM

F/3.5-4.5G ED VR หมายเลขเคร่ือง 2130431
 - ตรวจสอบระบบการท างานขอบเลนส์, ท าความสะอาดเลนส์
ภายนอก เป็นเงิน 727.60 บาท
3. ค่าอะไหล่ ค่าซ่อม ส าหรับแฟลช ยีห่้อ Nikon รุ่น SB-700
หมายเลขเคร่ือง  2691685
 - เปล่ียนหลอดไฟแฟลช, ชุดขาแฟลช, ยางด้านข้าง, ตรวจสอบ
ระบบการท างาน (ตรวจสอบพบหลอดไฟเส่ือมสภาพ, ขาแฟลช
เส่ือมสภาพสึก, ยางเส่ือมสภาพ) เป็นเงิน 4,162.30 บาท
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก.) รวมเป็นเงิน 20,190.90 บาท

14 จ้างพมิพร์ายงานการส ารวจธรุกิจทางการค้าและธรุกิจทางการ 100,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
บริการ พ.ศ. 2561 จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 78,000.00 บาท เป็นเงิน 78,000.00 บาท เป็นเงิน 78,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 182/2563
(กลุ่มสถิติธรุกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 ก.พ.63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

15 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด บริษทั พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-14803-0942-0004/57 เป็นเงิน 4,280.00 บาท เป็นเงิน 4,280.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 183/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.พ.63
 - Change Registration Unit (ชุดลูกยางล าเลียงกระดาษ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 1,305.40 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Frame Paper Pickup MP Tray (ชุดถาดกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,872.50 บาท
 - Change Paper Path Unit (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 107.00 บาท
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถิติพยากรณ์) 
รวมเป็นเงิน 4,280.00 บาท

16 จ้างพมิพป์ก-บทสรุปผู้บริหารและเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000.00 18,778.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธนาเพรส จ ากัด บริษทั ธนาเพรส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
การท างานของประชากร ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธนัวาคม พ.ศ. เป็นเงิน 18,778.50 บาท เป็นเงิน 18,778.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 184/2563
2562 จ านวน 450 เล่ม รวมเป็นเงิน 18,778.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.พ.63
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Color Laserjet 36,500.00 34,882.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
CP5225  รายละเอียด ดังนี้ เป็นเงิน 34,882.00 บาท เป็นเงิน 34,882.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 020/2563
1. หมึกส าหรึบเคร่ืองพมิพ ์HP Color Laserjet CP5225 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 ก.พ. 63
รหัสสินค้า CE740A(สีด า) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 9,523.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Color Laserjet CP5225 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รหัสสินค้า CE741A (สีฟา้) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 8,453.00 บาท
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP Color Laserjet CP5225 รหัสสินค้า

 CE742A (สีเหลือง) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 8,453.00 บาท
4. หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP Color Laserjet CP5225
รหัสสินค้า CE743A (สีบานเย็น) จ านวน 1 กล่อง 
เป็นเงิน 8,453.00 บาท
(กลุ่มพฒันาแผนที่สถิติ กทม. กองนโยบายและวชิาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 34,882.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันที่   1-29   เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2563
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

18 จ้างท าวสัดุที่ใช้ในการปฏบิัติงานโครงการส ามะโนประชากรและ 5,000,000.00 4,998,612.00 ประกวดราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนการ์เมนท์  บริษทั สุรเทพ อินเตอร์เทรด จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและยืน่ สัญญาเลขที่ 
เคหะ พ.ศ. 2563 (เส้ือแจ็คกเก็ต จ านวน 15,000 ตัว) ประกอบด้วย e-bidding 2. บริษทั รัศมีประทานพร จ ากัด เป็นเงิน 4,285,350.00 บาท ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนเพยีงราย 017/63
1. เส้ือแจ็กเก็ตส าหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน เลชที่ 3.บริษทั สุรเทพ อินเตอร์เทรด จ ากัด เดียวที่ผ่านการพจิารณา และเสนอ ลว. 27 ก.พ. 63
ระดับประเทศและระดับจังหวดั จ านวน 1,200 ตัว eb-18/2562 4. บ. สยาม อินเตอร์ การ์เม้นท์ กรุ๊ป จก. ราคาต่ าสุด
เป็นเงิน 460,956.00 บาท ลว. 2 ก.ย.62 5. บริษทั ทีเจ การ์เมนท์ 60 จ ากัด
2. เส้ือแจ็กเก็ตส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องกับการปฏบิัติงาน มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 5 ราย
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 13,800 ตัว เป็นเงิน 3,824,394.00 บาท ผ่านการพจิารณา เพยีงรายเดียว คือ
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 4,285,350.00 บาท บ. สยาม อินเตอร์ การ์เม้นท์ กรุ๊ป จก.
(กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม) มีผู้ไม่เห็นด้วยกับผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ดังกล่าว จึงอุทธรณ์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวน 2 ราย คือ
1. บริษทั ทีเจ การ์เมนท์60 จ ากัด
2. บริษทั สุรเทพ อินเตอร์เทรด จ ากัด
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ

ร้องเรียน กรมบัญชีกลาง แจ้งผลการ

พิจารณาอุทธรณ์เห็นควรรับข้อเสนอของ

บริษัท สุรเทพ อินเตอร์เทรด จ ากัด

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์  น ามาพิจารณาข้อเสนอ

ด้านราคาต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาฯ คร้ังนี้ มีผู้ผ่านการพจิารณา
 2 ราย คือ
1. บริษัท สยาม อินเตอร์ การ์เมนท์ จ ากัด

เป็นเงิน 4,420,800.00 บาท
2. บริษทั สุรเทพ อินเตอร์เทรด จ ากัด
เป็นเงิน 4,285,350.00 บาท


