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แบบ สขร. ๑

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์แผนที่ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ HP รุ่น Designjet 11,962.60 11,962.60 เฉพาะเจาะจง บ. ซี.เอส.ที.เซอร์วสิเซส (2000) จก. บ. ซี.เอส.ที.เซอร์วสิเซส (2000) จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
Z6200 42-In หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-14651- เป็นเงิน 11,962.60 บาท เป็นเงิน 11,962.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 217/2563
0944-0001/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ค.63
 - ชุดพัดลม (Aerosol fan Assembly) จ านวน 1 ตัว จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เป็นเงิน 7,372.60 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ชุดซับหมึก (HP NO.771 Maintenance Cartridge)* CH644A
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,20.30 บาท
 - ค่าแรงซ่อมเปล่ียนอะไหล่ให้ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมท า
ความสะอาดเคร่ืองทั้งภายในและภายนอก จ านวน 1 งาน
เป็นเงิน 1,070.00 บาท
(กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติ กทม. กองนโยบายและวชิาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 11,962.60 บาท

2 จ้างจัดท าโล่เพือ่มอบให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน 10,486.00 บาท เป็นเงิน 10,486.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 218/2563
 - โล่คริสตัล รุ่น JA 304M ขนาด 25..5X13X2.5 ซม. พร้อมกล่อง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ค.63
กระดาษสีน้ าเงินบุผ้าต่วนจับจีบ+พ่นทราย  จ านวน 7 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 10,486.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer  และเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก . บ. เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก . เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รวม 3 เคร่ือง เป็นเงิน 8,025.00 บาท เป็นเงิน 8,025.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 219/2563
1. เคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND หมายเลข ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 พ.ค.63
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-14802-0942-003/57 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Fuser Assembly (เปล่ียนชุดท าความร้อน)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,564.00 บาท
2. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น M490G หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9782-0938-0013/54 
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้
 - Exchange Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,872.50 บาท
3. ซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre
M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-18641-
0938-0305/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง
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 - Change HDMT (เปล่ียน lkpclf4kr) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 588.50 บาท
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศท.) รวมเป็นเงิน 8,025.00 บาท

4 จ้างซ่อมประตูส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 2 บาน 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.ตังเฮง (เสนา) โดย ร้าน ต.ตังเฮง (เสนา) โดย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. ซ่อมประตูบานคู่ (ทางเข้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ) 1 บาน นายมงคล เกยีรติธนานันท์ นายมงคล เกยีรติธนานันท์ ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 220/2563
  -เปล่ียนโช๊ค Dimond #400 เป็นเงิน 9,630.00 บาท เป็นเงิน 9,630.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 พ.ค.63
 - ต้ังบาน, แกบ้านตก จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
รวมเป็นเงิน 3,745.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. ซ่อมประตูบานคู่ (ทางเข้ากลุ่มบริหารพัสดุ) 1 บาน
  -เปล่ียนโช๊ค Dimond #400
 - ต้ังบาน
รวมเป็นเงิน 3,745.00 บาท
 - ค่าแรง 2 งาน รวมเป็นเงิน 2,140.00 บาท
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศท., กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.)
รวมเป็นเงิน 9,630.00 บาท

5 จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในการจัดท าโครงการส ารวจข้อมูลเทคโนโลยี 49,890.00 40,788.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2563 ดังนี้ เป็นเงิน 40,788.40 บาท เป็นเงิน 40,788.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 027/2563
1. ซองครุฑสีน้ าตาลไม่ขายข้าง  C4 (KL) จ านวน 16,000 ซอง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 พ.ค.63
เป็นเงิน 20,886.40 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
2. ซองสีขาว ไม่พิมพ์ครุฑ C-5 (ขนาดประมาณ 6.38 นิ้ว X 9.01 นิ้ว) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 20,000 ซอง เป็นเงิน 12,198.00 บาท
3. สต๊ิกเกอร์กระดาษขาวมัน หนา 80แกรม ขนาด เอ-4 หลังเหลือง
(แพ็คละ 50 แผ่น) เป็นเงิน 7,704.00 บาท
(กองบริหารจัดเกบ็ข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 40,788.40 บาท

6 จ้างเปิด  Port Lan จ านวน 1 จุด 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสถิติพยากรณ์)  รวมเป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 221/2563

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 พ.ค.63
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง






Page 3

แบบ สขร. ๑
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

7 จ้างท าตรายาง จ านวน 32 รายการ รวมเป็นเงิน 4,173.00 บาท 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรลาภพัฒนภัณฑ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(พก.,ศย.,ศท., กงบ. สลก.) เป็นเงิน 4,173.00 บาท เป็นเงิน 4,173.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 222/2563
เงินงบประมาณ พก. เป็นเงิน 374.50 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 พ.ค.63
เงินงบประมาณ ศย. เป็นเงิน 470.80 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
เงินงบประมาณ ศท. เป็นเงิน 1,241.20 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เงินงบประมาณ กงบ. เป็นเงิน 2,086.50 บาท

8 จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จ านวน 1 เลขหมาย 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
 - ค่าย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 02-142-1240 จ านวน 1เลขหมาย เป็นเงิน 749.00 บาท เป็นเงิน 749.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 223/2563
เป็นเงิน 535.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 พ.ค.63
 - ค่าย้าย Port Lan จ านวน 1 Port เป็นเงิน 214.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถิติเศรษฐกจิ) รวมเป็นเงิน 749.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท  ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-14645-0906- เป็นเงิน 4,173.00 บาท เป็นเงิน 4,173.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 224/2563
0008/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ค.63
 - CUSHION ASSY-PLATEN ชุดแผ่นรองหัวสแกน (004K02962) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 749.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - COUNTERBALANCE ASSY-LEFT ชุดขาบานพับด้านซ้าย
(036K92290) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  749.00 บาท
 - RIGHT COUNTERBALANCE ASSY ชุดขาบานพับด้านขวา
(036K91883) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 749.00 บาท
 - SUPPORT-HINGE LH ชุดรองรับขาบานพับด้านซ้าย 
(868E40221) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 214.00 บาท
 - SUPPORT-HINGE RH ชุดรองรับขาบานพับด้านขวา
(868E40230) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 214.00 บาท
 - DADF BASE FRAME ชุดหัวสแกน (801E31671) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,498.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,173.00 บาท
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ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

10 จ้างเปล่ียนหมายเลขโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
 - ค่าบริการเปล่ียนหมายเลขโทรศัพท์ 02-143-1330 เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 225/2563
จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน  535.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 พ.ค.63
(กลุ่มสถิติธรุกจิการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกจิ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
รวมเป็นเงิน 535.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจข้อมูลศักยภาพพืน้ฐานระบบ 100,000.00 91,164.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
โลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 91,164.00 บาท เป็นเงิน 91,164.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 226/2563
รวมเป็นเงิน 91,164.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 พ.ค.63
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกจิ)  จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างพิมพ์หนังสือตัวชี้วดัส าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2563 130,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แสงจันทร์การพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แสงจันทร์การพิมพ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(ฉบับพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม เป็นเงิน 105,000.00 บาท เป็นเงิน 105,000.00 บาท เป็นเงิน 105,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 227/2563
(กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 พ.ค.63
รวมเป็นเงิน 105,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จ านวน 1 เลขหมาย 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
 - ค่าย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 02-142-1275 จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 963.00 บาท เป็นเงิน 963.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 228/2563
เป็นเงิน 535.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ค.63
 - ค่าย้าย Port Lan จ านวน 1 Port เป็นเงิน 214.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
 - จ้างเปิด Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถิติสาธารณมติ) 
รวมเป็นเงิน 963.00 บาท

14 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบบันทึกเวลาปฏิบัติ 93,329.00 93,329.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขที่
งานและการลาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 93,329.00 บาท เป็นเงิน 93,329.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 022/2563
ก าหนดระยะเวลา 4 เดืนอ (ต้ังแต่วนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ค.63
ถึงวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563) เป็นเงิน 93,329.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


