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แบบ สขร. ๑

1 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งานกบัรถยนต์ส่วนกลาง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วจิิตรบริการ จ ากดั บริษัท วจิิตรบริการ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ทะเบียน ฮท-6724 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 12,000.00 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 021/2563
9494-0702-0005/53 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 มี.ค.63
 - ยางยีห้อ บริดสโตน 205-70-15-BS R611 จ านวน 4 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 12,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท

2 จ้างท าแผ่นป้ายชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รายละเอียด ดังนี้ เป็นเงิน 4,601.00 บาท เป็นเงิน 4,601.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 185/2563
1. แผ่นป้ายทองเหลือง นางอรวรรณ สุทธางกรู ขนาดแผ่น ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 มี.ค.63
ทองเหลือง 10X40 ซม.ตัวอักษร แบบ Cordia UPC ตัวอักษรสูง จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

3 ซม. หนา 0.3 ซม. ตัวอักษรกดัลึกแล้วลงสีน้ าเงิน พืน้ผิวกดัหยาบ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ผิวทองเหลือง ด้านหน้าชุบด้วยทองทั้งหมด แล้วเคลือบด้วยน้ ายา

เคลือบเงา จ านวน 1 ป้าย

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,601.00 บาท

3 จ้างซ่อมและล้างท าความสะอาดเคร่ืองฟอกอากาศ ยี่ห้อ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทนนท์ ซัพพลาย จ ากดั บริษัท อินทนนท์ ซัพพลาย จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
Honey well รุ่น F90A หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100- เป็นเงิน 3,424.00 บาท เป็นเงิน 3,424.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 186/2563
0025-0963-0001/48 ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 มี.ค.63
 - ล้างใหญ่ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 2,782.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - ใส่เบรคเกอร์และเดินสายไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 642.00 บาท

(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,424.00 บาท

        เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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แบบ สขร. ๑

        เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

4 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenove รุ่น Think 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
Centre M700  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-18559- เป็นเงิน 2,621.50 บาท เป็นเงิน 2,621.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 187/2563
0938-0223/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 มี.ค.63
 - Repair Mainboard Assy (เมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 2,514.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถิติพยากรณ์) 

รวมเป็นเงิน 2,621.50 บาท

5 จ้างติดต้ังโทรศัพท์ Gin Phone กบัหมายเลข 02-142-1330 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 1,500.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 188/2563
 - ค่าบริการรายเดือน 107.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 มี.ค.63
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารจัดเกบ็ข้อมูลสถิติ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

รวมเป็นเงิน 1,605.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสารโครงการส ารวจการมีการใช้ 30,000.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากดั บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ เป็นเงิน 19,200.00 บาท เป็นเงิน 19,200.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 189/2563
พ.ศ. 2563 โครงการส ารวจธรุกจิทางการค้าและธรุกจิทางการ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 มี.ค.63
บริการ พ.ศ. 2563 และโครงการส ารวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

จ านวน 76 จังหวดั เป็นเงิน 19,200.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกจิ)
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แบบ สขร. ๑

        เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

7 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รวมจ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน 8,667.00 บาท เป็นเงิน 8,667.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 190/2563
1.จ้างซ่อมเคร่ือง Printer  ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น P4014 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 มี.ค.63
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-8910-0942-0004/52 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Chage Maintenance Kit (เปล่ียนชุดท าความร้อน, ชุดโหลด

กระดาษทั้งเคร่ือง) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,811.00 บาท

2. จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ APC รุ่น 

Back-UPS BR 500CI Rs500 หมายเลขครุภัณฑ์ สบส-0949-011-

04/54 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

 - Change Battery 12V,5A (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 856.00 บาท

(กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติทางการ และกลุ่มประสานสถิติระดับ

พืน้ที่ กองบริหารจัดการระบบสถิติ) รวมเป็นเงิน 8,667.00 บาท

8 จ้างเปิด Port Lan จ านวน 3 จุด 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านเศรษฐกจิ กองสถิติเศรษฐกจิ) เป็นเงิน 642.00 บาท เป็นเงิน 642.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 191/2563
รวมเป็นเงิน 642.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 มี.ค.63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think 7,436.50 7,436.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
Centre M700  Tower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-85-12061000- เป็นเงิน 7,436.50 บาท เป็นเงิน 7,436.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 192/2563
18468-0938-0132/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 มี.ค.63
 - Change Mainboard Assy (เมนบอร์ด ของรุ่น M700) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,329.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

(กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ ศย.) รวมเป็นเงิน 7,436.50 บาท
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แบบ สขร. ๑

        เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

10 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งานกบัรถยนต์ส่วนกลาง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วจิิตรบริการ จ ากดั บริษัท วจิิตรบริการ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์1105-01-12060200-12939- เป็นเงิน 12,000.00 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 022/2563
0702-0017/55 ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.13 มี.ค.63
 - ยางยี่ห้อ บริดสโตน 205-70-15-15 BS R611 จ านวน 4 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 12,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท

11 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจอนามัยและสวสัดิการ พ.ศ. 2562 40,000.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 35,400.00 บาท เป็นเงิน 35,400.00 บาท เป็นเงิน 35,400.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 193/2563
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 มี.ค.63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างซ่อมอุปกรณ์พร้อมทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมการโทร 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จก. บ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ส าหรับเคร่ือง Room System ยี่ห้อ Cisco รุ่น Cisco Business (มหาชน) (มหาชน) ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 194/2563
Edition 6000 Server เป็นอุปกรณ์ควบคุมการประชุม เป็นเงิน 26,750.00 บาท เป็นเงิน 26,750.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 มี.ค.63
(VDO Conference) หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

16746-0938-0021/58 ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - ค่าซ่อมอุปกรณ์ HDD พร้อมทดสอบอุปกรณ์ระบบควบคุม

การโทร ส าหรับเคร่ือง Room System  ยี่ห้อ Cisco รุ่น Cisco

Business จ านวน 1 Set เป็นเงิน 26,750.00 บาท

(กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมฯ ศท.)

รวมเป็นเงิน 26,750.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

        เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

13 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ICON-800 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
LED  หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0949-008-04/57 รายการอะไหล่ เป็นเงิน 856.00 บาท เป็นเงิน 856.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 195/2563
ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 มี.ค.63
 - Change Batterry 12V 5A (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  749.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน

เป็นเงิน 107.00 บาท

(กลุ่มระเบียบวธิสีถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ)

รวมเป็นเงิน 856.00 บาท

14 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO 2,974.60 2,974.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น ThinkCentre M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-85- เป็นเงิน 2,974.60 บาท เป็นเงิน 2,974.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 196/2563
12061000-18488-0938-0152/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 มี.ค.63
 - Change HDD 2TB (หน่วยเกบ็ข้อมูล) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 2,867.60 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศย.) รวมเป็นเงิน 2,974.60 บาท

15 จ้างท ากฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากดั บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขที่
2563 (ต้ังแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2563) เป็นเงิน 77,040.00 บาท เป็นเงิน 77,040.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 018/63
เป็นเงิน 77,040.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 มี.ค.63
(กลุ่มประชาสัมพันธ ์สลก.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

16 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน เมษายน 2563 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเกบ็ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเกบ็ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง

ต้ังแต่วนัที่ 1 - 30 เมษายน 2563 จ านวน 8 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.5/39  ลว. 12 มี.ค. 63 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.5/39  ลว. 12 มี.ค. 63 มีประสบการณ์ความช านาญ 197/2563

ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมข้อมูล ประจ าเดือน เมษายน 2563 จ านวน 8 คน เป็นเงิน 72,000.00 บาท จ านวน 8 คน เป็นเงิน 72,000.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถึง 204/2563

จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ งบประมาณและราคากลาง

1. โครงการส ารวจธรุกจิและธรุกจิทางการบริการ พ.ศ. 2563
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แบบ สขร. ๑

        เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

17 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2562 จ านวน 500 เล่ม 150,000.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มประชาสัมพันธ ์สลก.) รวมเป็นเงิน 144,450.00 บาท เป็นเงิน 144,450.00 บาท เป็นเงิน 144,450.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 205/2563

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 มี.ค.63
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

18 จ้างเปิด Port Network จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

(กกจ. สลก.) เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 206/2563

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 มี.ค.63
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


