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แบบ สขร. ๑

1 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง 200,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2564 จ านวน 140,000 แบบ เป็นเงิน 166,600.00 บาท เป็นเงิน 166,600.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 246/2563
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 ก.ค. 63
รวมเป็นเงิน 166,600.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 247/2563
รวมเป็นเงิน 214.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 ก.ค. 63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) APC รุ่น BR500 CI Back UPS 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก . บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก . เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
RS 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0949-001-04/54 เป็นเงิน 856.00 บาท เป็นเงิน 856.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 248/2563
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 ก.ค. 63
 - Change Battery 12V, 5A  (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 856.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 856.00 บาท

4 จ้างจัดท ากะเป๋าส าหรับใส่เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พี.เอส โปรดักศ์ จ ากัด บริษัท เค.พี.เอส โปรดักศ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development เป็นเงิน 46,250.00 บาท เป็นเงิน 46,250.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 249/2563
Program) จ านวน 250 ใบ เป็นเงิน 46,250.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 ก.ค. 63
รายละเอียด ดังน้ี จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - กระเป๋าใส่เอกสาร ทรงนอน Iรุ่น BF 031 ผ้า 600D สีด า ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ขนาดกระเป๋า ยาว 15 น้ิว สูง 11.5 น้ิว ก้นและข้างกว้าง 3 น้ิว
 - ช่องซิปด้านหน้ามีท่ีใส่กระดาษโน้ต หูห้ิวและสายสะพายเป็น
สายเทป PP ลอนมันสีด า กว้าง 1.5 น้ิว
 - สายสะพายปรับความยาวสายได้ และถอดสายออกได้ 
สายสะพายยาว 42 น้ิว
 - ขอเก่ียวเป็นพลาสติกสีด า ซิปสีด า สายตะขอ และหูห้ิวสีด า
 - ด้านหน้ามีสกรีน 1 สี 1 จุด (ขนาดสกรีนไม่เกิน 3X4 น้ิว)
เป็นโลโก้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ตามตัวอย่าง)
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 46,250.00 บาท

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

5 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 43,000.00 35,475.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
การส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,500 เล่ม เป็นเงิน 35,475.00 บาท เป็นเงิน 35,475.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 250/2563
เป็นเงิน 35,475.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ก.ค. 63
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสานสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 35,475.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างพิมพ์สมุดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน จ านวน 5 รายการ 107,830.32 107,830.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด  เล่มละ 150 แผ่น เป็นเงิน 107,830.32 บาท เป็นเงิน 107,830.32 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 251/2563
ตีเบอร์คู่ 1-150 จ านวน 76 เล่ม ราคาเล่มละ 362.80 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ก.ค. 63
เป็นเงิน 27,648.80 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เล่มละ 100 แผ่น ตีเบอร์คู่ 1-100 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 76 เล่ม ราคาเล่มละ 339.19 บาท เป็นเงิน 25,778.44 บาท
3. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เล่มละ 100 แผ่น 
ตีเบอร์คู่ 1-100 จ านวน 76 เล่ม ราคาเล่มละ 335.98 บาท
เป็นเงิน 25,534.48 บาท
4. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เล่มละ 50 แผ่น ตีเบอร์เรียง
1-100 จ านวน 76 เล่ม ราคาเล่มละ 267.50 บาท
เป็นเงิน 20,330.00 บาท
5. ใบเสร็จรับเงิน เล่มละ 20 ฉบับ จ านวน 228 เล่ม ราคาเล่มละ
37.45 บาท เป็นเงิน 8,538.60 บาท
(กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค) 
รวมเป็นเงิน 107,830.32 บาท

7 จ้างพิมพ์รายงานการประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 50,000.00 44,050.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 250 เล่ม เป็นเงิน 39,911.00 บาท เป็นเงิน 39,911.00 บาท เป็นเงิน 39,911.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 252/2563
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ก.ค. 63
รวมเป็นเงิน 39,911.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

8 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 385,000.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. บ.เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2562 จ านวน 6 ฉบับ ดังน้ี เป็นเงิน 205,440.00 บาท เป็นเงิน 205,440.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 253/2563
1. รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ค. 63
2562 ฉบับท่ัวราชอาณาจักร จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 41,730.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
พ.ศ. 2562 ฉบับภาคใต้ ฉบับภาคเหนือ ฉบับภาคกลาง ฉบับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และฉบับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ จ านวน 5 ภาค ๆ ละ 300 เล่ม 
รวมจ านวน 1,500 เล่ม เป็นเงิน 163,710.00 บาท
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) 
รวมเป็นเงิน 205,440.00 บาท

9 จ้างเปิด Port Lan จ านวน  1 จุด 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 254/2563

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ค. 63
จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างพิมพ์เอกสารความรู้ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30,000.00 26,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ" จ านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 26,500.00 บาท เป็นเงิน 26,500.00 บาท เป็นเงิน 26,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 255/2563
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ก.ค. 63
รวมเป็นเงิน 26,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, ตรวจเช็ค 1,494.79 1,494.79 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ตามระยะกิโล ฯลฯ ของรถยนต์ทะเบียน 8 กษ-7793 ย่ีห้อ โตโยต้า เป็นเงิน 1,494.79 บาท เป็นเงิน 1,494.79 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 256/2563
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-41682-0702-0014/62 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.ค. 63
เป็นเงิน 1,494.79 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,494.79 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, ตรวจเช็ค 1,494.79 1,494.79 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ตามระยะกิโล ฯลฯ ของรถยนต์ทะเบียน 8 กษ-7796 ย่ีห้อ โตโยต้า เป็นเงิน 1,494.79 บาท เป็นเงิน 1,494.79 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 257/2563
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-41683-0702-0015/62 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.ค. 63
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,494.79 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-13614-0938-0104/56 เป็นเงิน 2,621.50 บาท เป็นเงิน 2,621.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 258/2563
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.ค. 63
 - Change HDD 1 TB (หน่วยเก็บข้อมูล) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,514.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge 1 จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ)
รวมเป็นเงิน 2,621.50 บาท

14 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้งาน รถยนต์ ทะเบียน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ฮย-2321 ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 12,000.00 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 028/2563
14613-0702-0001/57 ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ก.ค. 63
 - ยาง 205-70-15 BS.R611  จ านวน 4 เส้น เป็นเงิน 12,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
วันท่ีผลิต 12/20 (สัปดาห์ท่ี 12 ปี 2020) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท

15 จ้างพิมพ์รายงานสถิติ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 120,000.00 97,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. รายงานสรุปผลท่ีส าคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 97,750.00 บาท เป็นเงิน 97,750.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 259/2563
จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 60,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค. 63
2. รายงานสรุปตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ในประเทศไทย พ.ศ. 2562 จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 37,750.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม)
รวมเป็นเงิน 97,750.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

16 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 39 รายการ 4,301.40 4,301.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี, กลุ่มสารบรรณ, กลุ่มนิติการ สลก., และ เป็นเงิน 4,301.40 บาท เป็นเงิน 4,301.40 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 260/2563
กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค) รวมเป็นเงิน 4,301.40 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค. 63
เงินงบประมาณ กกจ.  3,616.60 บาท , กสบ. 417.00 บาท , จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
กนต. 74.90 บาท , ตภ. 192.60 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองพิมพ์ 16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ส าเนาระบบดิจิตอล ย่ีห้อ RICOH ระบบดิจิตอล ย่ีห้อ RICOH เป็นเงิน 16,585.00 บาท เป็นเงิน 16,585.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 029/2563
จ านวน 2 รายการ รายละเอียด ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 63
1. หมึกพิมพ์ส าเนา ริโก้ รุ่น DX-4545 (31SI4500) จ านวน 30 กล่อง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
2. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น MP 3053 (AF227TN) 
จ านวน 2 ขวด เป็นเงิน 3,745.00 บาท
(กองนโยบายและวิชาการสถิติ) รวมเป็นเงิน 16,585.00 บาท

18 จ้างจัดท าแผ่นป้ายช่ือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งาติ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ ขนาดแผ่นทองเหลือง 10X40 ซม. เป็นเงิน 4,601.00 บาท เป็นเงิน 4,601.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 261/2563
ตัวอักษรแบบ Cordia UPC ตัวอักษรสูง 3 ซม. พ้ืนผิวกัดหยาบ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 63
ผิวทองเหลือง ด้านหน้าชุบด้วยทองท้ังหมด แล้วเคลือบด้วยน้ ายา จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เคลือบเงา จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 4,601.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,601.00 บาท

19 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน - งานครัว และวัสดุส าหรับรถยนต์ราชการ 38,300.00 38,228.96
รายละเอียดดังน้ี
 1.จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว จ านวน 7 รายการ 26,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย หจก.วรรธนะสิน คลีนน่ิง แอนด์ ซัพพลาย เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
เป็นเงิน 26,750.00 บาท เป็นเงิน 26,750.00 บาท เป็นเงิน 26,750.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 030/2563
1.1.  ถุงขยะด าขนาดใหญ่ 30X40 น้ิว จ านวน 300 กิโลกรัม ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 63
เป็นเงิน 16,050.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
1.2. ไม้กวาด ส าหรับกวาดพ้ืน แบบดอกหญ้าแบบหนา จ านวน 24 อัน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 1,027.20 บาท
1.3. ไม้ม๊อบพร้อมผ้าส าหรับถูพ้ืน แบบหัวสูง 1.5 เมตร จ านวน 24 ชุด
เป็นเงิน 4,622.40 บาท
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

1.4. แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ าส าหรับล้างแก้วกาแฟ ย่ีห้อ 3 เอ็ม
จ านวน 40 แผ่น เป็นเงิน 556.40 บาท
1.5. สเปรย์ปรับอากาศเดล่ีเฟรชส กล่ินเลมอล จ านวน 36 กระป๋อง
เป็นเงิน 2,503.80 บาท
1.6. น้ ายาเช็ดกระจก ขนาด 365 มล. ย่ีห้อคิงสเตล่า จ านวน 3 โหล
เป็นเงิน 1,348.20 บาท
1.7. ผ้าเช็ดรถยนต์ ใช้เช็ดถูท้ังภายในภายนอก จ านวน 20 ผืน
เป็นเงิน 642.00 บาท

2. จัดซ้ือวัสดุส าหรับรถยนต์ จ านวน 2 รายการ 11,478.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
เป็นเงิน 11,478.96 บาท เป็นเงิน 11,478.96 บาท เป็นเงิน 11,478.96 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 031/2563
2.1. น้ ายาขัดรถ ย่ีห้อคาร์โก้ ขนาด 454 มล. จ านวน 72 ขวด ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ก.ค. 63
เป็นเงิน 6,471.36 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2.2. น้ ายาบ ารุงรักษาเคลือบเงา  WAXY ขนาด 125 มล. ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 72 ขวด เป็นเงิน 5,007.60 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 38,228.96 บาท

20 จัดซ้ือวัสดุส าหรับพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 34,347.00 34,347.00
1.จัดซ้ือวัสดุส าหรับพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 30,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,602.00 บาท เป็นเงิน 30,602.00 บาท เป็นเงิน 30,602.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 032/2563
1.1.  ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ชนิดสี  YMCKT RIBBON FOR ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ก.ค. 63
SD260/360 (R10)  จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 12,412.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
1.2.  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (อิเล็กทรอนิกส์) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1,000 ใบ เป็นเงิน 18,190.00 บาท
จ านวน 1,000 ใบ เป็นเงิน 18,190.00 บาท

2.จัดซ้ือวัสดุส าหรับพิมพ์บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุคนธ์ จ ากัด บริษัท แสนสุคนธ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,745.00 บาท เป็นเงิน 3,745.00 บาท เป็นเงิน 3,745.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 033/2563
2.1. กรอบพลาสติกใสปิดหน้า แนวต้ัง จ านวน 500 อัน ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ก.ค. 63
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 34,347.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

21 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน งานครัว (ก็อกน้ า สายถักสเตนเสล และสวัตซ์ 90,500.00 41,569.50
ปรับอุณภูมิ) รายละเอียดดังน้ี
1. ซ้ือวัสดุงานบ้าน งานครัว จ านวน 1 รายการ
1.1. สวัตซ์ปรับอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศ Digital Room 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด บริษัท เอ.เอส.ที.อินเตอร์เทค จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
Themostat "Honeywell" เป็นเงิน 28,890.00 บาท เป็นเงิน 28,890.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 034/2563
Model : T6812DP08 จ านวน 20 ตัว เป็นเงิน 28,890.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ก.ค. 63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2. ซ้ือวัสดุงานบ้าน งานครัว จ านวน 2 รายการ
2.1. ก็อกน้ าคอยาวส าหรับอ่างล้างจาน ย่ีห้อ HON รุ่น FE2004 12,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 10 ตัว เป็นเงิน 10,058.00 บาท เป็นเงิน 12,679.50 บาท เป็นเงิน 12,679.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 035/2563
2.2. สายน้ าดีแบบสแตนเสลถักยาว จ านวน 10 เส้น ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ก.ค. 63
เป็นเงิน 2,621.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 12,679.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

22 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจการติดตามระดับความรู้และ 98,000.00 39,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
การเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 39,200.00 บาท เป็นเงิน 39,200.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 262/2563
จ านวน 14,000 เล่ม เป็นเงิน 39,200.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ก.ค. 63
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 39,200.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

23 จ้างพิมพ์รายงานผลฉบับสมบูรณ์ การส ารวจสถานการณ์เด็กและ 300,000.00 284,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ) เป็นเงิน 178,000.00 บาท เป็นเงิน 178,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 263/2563
จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 178,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ก.ค. 63
(กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 178,000.00 บาท

24 จ้างพิมพ์รายงาน "ประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติ 85,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เผยแพร่ในรุป QR Code พ.ศ. 2563 (NSO Publication Catalog เป็นเงิน 78,500.00 บาท เป็นเงิน 78,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 264/2563
with QR Scanner Codes 2020)" จ านวน 2,500 เล่ม ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ก.ค. 63
เป็นเงิน 78,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 78,500.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

25 จ้างเปิด  Port Lan จ านวน 4 จุด 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) เป็นเงิน 856.00 บาท เป็นเงิน 856.00 บาท เป็นเงิน 856.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 265/2563

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ก.ค. 63
จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

26 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
V5070  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-41863-0906-000262 เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 266/2563
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ก.ค. 63
 - AP/DC-V 5070/4070 Initial Drum Cartridge (60K) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(CT351061) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(ผ่ายบริหารงานท่ัวไป กองบริหารจัดการระบบสถิติ)
รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท


