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แบบ สขร. ๑

1 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหารและเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000.00 15,525.00 ใบส่ังจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
การท างานของประชากร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 229/2563 เป็นเงิน 15,525.00 บาท เป็นเงิน 15,525.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 229/2563
พ.ศ. 2563 จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 15,525.00 บาท ลว. 4 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 มิ.ย.63
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม ) รวมเป็นเงิน 15,525.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างพิมพ์สรุปผลที่ส าคัญ การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ 45,000.00 31,000.00 ใบส่ังจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ครัวเรือน พ.ศ. 2562 จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 31,000.00 บาท 230/2563 เป็นเงิน 31,000.00 บาท เป็นเงิน 31,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 230/2563
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) ลว. 8 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 มิ.ย.63
รวมเป็นเงิน 31,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างจัดท าโล่ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษีนณอายุ 29,960.00 29,960.00 ใบส่ังจ้าง บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ราชการในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 20 อัน รายละเอียดดังนี้ 231/2563 เป็นเงิน 29,960.00 บาท เป็นเงิน 29,960.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 231/2563
 - โลไม้ ติดแผ่นทองเหลืองขัดเงาน สูง 8 นิ้ว กวา้ง 7 นิ้ว ลว. 9 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 มิ.ย.63
ฐานกวา้ง 8.7 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว พร้อมกล่อง บุผ้าส าลี สีน้ าเงิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 29,960.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- 17,120.00 17,120.00 ใบส่ังจ้าง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12060100-14643-0906- 232/2563 เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 232/2563
0006/57 รายการที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ลว. 9 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 มิ.ย.63
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge(96K) (CT350942) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,120.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสถิติสาธารณมติ) รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563
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แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

5 จ้างพิมพ์รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถิติทางการ 2562 50,000.00 44,400.00 ใบส่ังจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 27,975.00 บาท 233/2563 เป็นเงิน 27,975.00 บาท เป็นเงิน 27,975.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 233/2563
(กลุ่มประสานสถิติด้านภารกจิ กองบริหารจัดการระบบสถิติ) ลว. 10 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 มิ.ย.63
รวมเป็นเงิน 27,975.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างที่ปรึกษาเพือ่ปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย 810,000.00 810,000.00 สัญญาเลขที่ มีผู้สนใจขอรับเอกสาร จ านวน 3 ราย มูลนิธสิถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนา เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมัติและยื่น สัญญาเลขที่
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติและ 023/63 1. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ประเทศไทย ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตาม 023/63
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ลว. 11 มิ.ย.63 2. มูลนิธสิถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนา เป็นเงิน 785,700.00 บาท ที่ก าหนดในขอบเขตของงานและ ลว. 11 มิ.ย.63

ประเทศไทย (คณะกรรมการด าเนินการจ้าง มีข้อเสนอด้านราคาเหมาะสมอยู่

3. ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษา ที่ปรึกษาฯได้ต่อรองข้อเสนอด้านราคา ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง

แห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงมูลนิธสิถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนา ที่ก าหนด

และมีผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน 2 ราย ประเทศไทยได้เสนอปรับลดราคาลง

ยื่นเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน เป็น 24,300.00 บาท คงเหลือเป็นเงิน

และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ จ านวน 785,700.00 บาท)

การยื่นข้อเสนอตามที่ก าหนด

1. มูลนิธสิถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนา

ประเทศไทย

2. ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษา

แห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

เสนอราคาเป็นจ านวนเงิน 

810,000.00 บาท

7 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 3053 5,134.93 51,349.93 ใบส่ังจ้าง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12060100-16179-0906-0014/57 234/2563 เป็นเงิน 5,134.93 บาท เป็นเงิน 5,134.93 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 234/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ลว. 15 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มิ.ย.63
 - ตัวเกบ็ข้อมูล (HDDSM500GB.L) จ านวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 5,134.93 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

8 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 4,066.00 4,066.00 ใบส่ังซ้ือ บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-13517-0942-0010/56 235/2563 เป็นเงิน 4,066.00 บาท เป็นเงิน 4,066.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 235/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ลว. 17 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 มิ.ย.63
 - Change Upper (ชุดโหลดกระดาษด้านบน) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 2,963.90 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ) จ านวน 1 ชุด

เป็นเงิน 995.10 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสถิติสาธารณมติ) 

รวมเป็นเงิน 4,066.00 บาท

9 จ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วดัแรงงาน พ.ศ. 2562 จ านวน 500 เล่ม 35,000.00 29,250.00 ใบส่ังจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 29,000.00 บาท 236/2563 เป็นเงิน 29,000.00 บาท เป็นเงิน 29,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 236/2563

ลว. 18 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 มิ.ย.63
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์เนื่องจากแอร์ไม่เย็น (แต่จะเป็นการจ้าง 4,119.50 4,119.50 ใบส่ังจ้าง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ถอดท าการตรวจสอบหาจุดร่ัวของชุดตู้แอร์รถยนต์กอ่นซ่อมจริง) 237/2563 เป็นเงิน 4,119.50 บาท เป็นเงิน 4,119.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 237/2563
ของรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 ลว. 18 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 มิ.ย.63
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458- จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

0702-0007/56 เป็นเงิน 4,119.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,119.50 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP 3352SP 1,455.20 1,455.20 ใบส่ังจ้าง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-13453-0906-0005/56 238/2563 เป็นเงิน 1,455.20 บาท เป็นเงิน 1,455.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 238/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ลว. 18 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 มิ.ย.63
 - ตัวทดก าลัง (D3664242) จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 399.11 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

 - สายพานป้อน (A8061295) จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 491.13 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - ลูกกล้ิง (A8592241) จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 564.96 บาท

(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.)  รวมเป็นเงิน 1,455.20 บาท

12 จ้างติดต้ังโทรศัพท์ GIN PHONE กบัเลขหมาย 02-141-7424 1,605.00 1,605.00 ใบส่ังจ้าง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 1,605.00 บาท 239/2563 เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 239/2563
(กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ กองนโยบายและวชิาการสถิติ) ลว. 23 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 มิ.ย.63
รวมเป็นเงิน 1,605.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบ 5,906.40 5,906.40 ใบส่ังจ้าง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ALL-in-one PC Lenovo Idea Centre B550 ยี่ห้อ Lenovo 240/2563 เป็นเงิน 5,906.40 บาท เป็นเงิน 5,906.40 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 240/2563
รุ่น Idea Centre B550 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- ลว. 24 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 มิ.ย.63
14772-0938-0014/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

 - Change CPU Intel Core i5 3.2 GHz (ตัวประมวลผลความเร็ว ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ของเคร่ือง) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,799.40 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท

(กลุ่มพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูล ศท.) 

รวมเป็นเงิน 5,906.40 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

14 จ้างท าแผ่นป้ายชื่อผู้ตรวจราชการกรม จ านวน 1 ป้าย 2,033.00 2,033.00 ใบส่ังจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เทพนคร อาร์ต เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รายละเอียดดังนี้ 241/2563 เป็นเงิน 2,033.00 บาท เป็นเงิน 2,033.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 241/2563
 - แผ่นป้ายชื่อท าด้วยทองเหลือง นายมานะชัย บุญเอก ลว. 25 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 มิ.ย.63
ขนาดความกวา้ง 7 ซม. ยาว 50 ซม. ตัวอักษรภาษาไทย จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

แบบ Angsana UPC สีน้ าเงิน สูง 2.5 ซม. กดักรด การจัดกึ่งกลาง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ขึ้นอยู่กบัจ านวนตัวอักษา ความหนาของตัวอักษร 4 มม.

(กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค) รวมเป็นเงิน 2,033.00 บาท

15 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562 50,000.00 48,562.50 ใบส่ังจ้าง บริษัท ธนาเพรส จ ากดั บริษัท ธนาเพรส จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 250 เล่ม รวมเป็นเงิน 47,500.00 บาท 242/2563 เป็นเงิน 47,500.00 บาท เป็นเงิน 47,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 242/2563
(กลุ่มสถิติธรุกจิการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกจิ) ลว. 29 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 มิ.ย.63
รวมเป็นเงิน 47,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

16 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส าคัญ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 75,000.00 47,500.00 ใบส่ังจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. รายงานสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจความต้องการพัฒนาขึด 40,000.00 243/2563 เป็นเงิน 47,500.00 บาท เป็นเงิน 47,500.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 243/2563
ความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563  (ฉบับ Pocket Book) ลว. 29 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 มิ.ย.63
จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 19,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

2. รายงานสรุปผลที่ส าคัญประชากรแฝงในประเทศไทย พ.ศ. 2562 35,000.00 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 28,500.00 บาท

(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 47,500.00 บาท

17 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ทะเบียน ฮภ-6419 ยี่ห้อ โตโยต้า 58,879.96 58,879.96 ใบส่ังจ้าง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 244/2563 เป็นเงิน 58,879.96 บาท เป็นเงิน 58,879.96 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 244/2563
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 58,879.96 บาท ลว. 30 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 มิ.ย.63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563

18 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 30,949.75 30,949.75 ใบส่ังจ้าง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-9494-0702-0005/53 245/2563 เป็นเงิน 30,949.75 บาท เป็นเงิน 30,949.75 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 245/2563
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 30,949.75 บาท ลว. 30 มิ.ย.63 ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 มิ.ย.63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


