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แบบ สขร. ๑

1 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 40,000.00 34,266.75 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2562 ฉบับกรุงเทพมหานคร จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน 27,713.00 บาท เป็นเงิน 27,713.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 267/2563
เป็นเงิน 27,713.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ส.ค. 63
(กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 27,713.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ Brother รุ่น HL-3170 CDW 2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์1105-01-12061000-19726-0943-0002/60 เป็นเงิน 2,621.50 บาท เป็นเงิน 2,621.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 268/2563
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ส.ค. 63
 - Exchange HIGHT-VOLTAGE POWER SUPPLY จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(ชุดควบคุมการจ่ายไฟ) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,514.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 2,621.50 บาท

3 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 63,000.00 บาท เป็นเงิน 63,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 269/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมองผู้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ปฏิบัติงานภารกิจสนับสนุนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
โดยในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 รับบุคลากรจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ถึง โรงแรม ซีบรีซ
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี และในวันท่ี 16 สิงหาคม 2563 รับบุคลากรจาก
โรงแรมซีบริซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ถึง ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จ านวน 1 งาน
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 63,000.00 บาท

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง
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รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

4 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 40,000.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 35,500.00 บาท เป็นเงิน 35,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 270/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมองผู้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) ระหว่างวันท่ี 13-16 สิงหาคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง
บุคลากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างส านักงานสถิติแห่งชาติ
บริเวณท่ีจอดรถหน้าโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรม
ธารามันตรา รีสอร์ท ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 1 งาน
(กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 35,500.00 บาท

5 จ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2563 จ านวน 700 เล่ม 280,000.00 226,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เป็นเงิน 226,100.00 บาท เป็นเงิน 226,100.00 บาท เป็นเงิน 226,100.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 271/2563
(กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
รวมเป็นเงิน 226,100.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างพิมพ์แผ่นพับสถิติ จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 25,000.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. แผ่นพับ "เอกสารรายงานสถิติจากการส ามะโน/ส ารวจ ของ เป็นเงิน 22,400.00 บาท เป็นเงิน 22,400.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 272/2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติท่ีมีเผยแพร่ล่าชุดในรอบปี 2560-2562 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
ในรูปแบบ QR Code" จ านวน 1,000 แผ่น เป็นเงิน 10,400.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. แผ่นพับ "การให้บริการข้อมูลสถิติ" จ านวน 2,500 แผ่น ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 12,000.00 บาท
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 22,400.00 บาท



 

Page 3

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

7 จ้างพิมพ์รายงานผลฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปผลท่ีส าคัญการ 495,000.00 484,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 423,000.00 บาท เป็นเงิน 423,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 273/2563
จ านวน 2 รายการ ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
1. รายงานผลฉบับสมบูรณ์ การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ฉบับภาษาไทย) จ านวน 500 เล่ม ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 332,000.00 บาท
2. รายงานสรุปผลทีส าคัญ การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ฉบับ 2 ภาษา) จ านวน 500 เล่ม
เป็นเงิน 91,000.00 บาท
(กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม กองสถิติสังคม)
รวมเป็นเงิน 423,000.00 บาท

8 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre 4,665.20 4,665.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-18641- เป็นเงิน 4,665.20 บาท เป็นเงิน 4,665.20 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 274/2563
0938-0305/59 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
 - Exchange Mainboard Assy (เมนบอร์ดของรุ่น M700) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,558.20 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มพัฒนาแผนท่ีสถิติ กทม. กองนโยบายและวิชาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 4,665.20 บาท

9 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 40,000.00 บาท เป็นเงิน 40,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 275/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมองผู้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) โดยวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 รับบุคลากรจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรม
เมาท์เทนบีช อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และในวันท่ี 16 สิงหาคม.
2563 รับบุคลากรจากโรงแรมเมาท์เทนบีช อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ถึง ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
(กองนโยบายและวิชาการสถิติ) รวมเป็นเงิน 40,000.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

10 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 30,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 23,000.00 บาท เป็นเงิน 23,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 276/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมองผู้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ปฎิบัติงานภารกิจสนับสนุนของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยในวันท่ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
13 สิงหาคม 2563 รับจากส านักงานสถิติแห่งชาติ บริเวณท่ีจอดรถ
หน้าโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรมราวินทรา บีช
รีสอร์ท และสปา อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และในวันท่ี 16 สิงหาคม
2563 รับจากโรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท และสปา อ าเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ถึงส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
จ านวน 1 งาน
(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ) รวมเป็นเงิน 23,000.00 บาท

11 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 25,500.00 บาท เป็นเงิน 25,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 277/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมองผู้ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) ระหว่างวันท่ี 13-16 สิงหาคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง
บุคลากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างส านักงานสถิติแห่งชาติ
บริเวณท่ีจอดรถหน้าโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรมเซร่า
รีสอร์ท ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 1 งาน
(กองบริหารจัดการระบบสถิติ) รวมเป็นเงิน 25,500.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

12 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 24,500.00 บาท เป็นเงิน 24,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 278/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมอง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ผู้ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) ระหว่างวันท่ี 13-16 สิงหาคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง
บุคลากรจากส านักงานสถิติแห่งชาติ บริเวณท่ีจอดรถหน้าโรงแรม
เซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ ถนน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรม BAY WINDOWS @ SEA 
CHA-AM (โรงแรม เบย์ วินโดว์ เอท ซี ชะอ า) อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 1 งาน
(กองสถิติสาธารณมติ) รวมเป็นเงิน 24,500.00 บาท

13 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 51,500.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 51,000.00 บาท เป็นเงิน 51,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 279/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมอง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ผู้ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) ระหว่างวันท่ี 13-16 สิงหาคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง
บุคลากร บุคลากรของกองสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่าง
ส านักงานสถิติแห่งชาติ บริเวณท่ีจอดรถหน้าโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ถึง โรงแรมทองสมบูรณ์ คลับ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 งาน
(กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 51,000.00 บาท

14 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 84,000.00 บาท เป็นเงิน 84,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 280/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมอง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ผู้ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) โดยในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 รับจากส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรมเอกไพริน ริเวอร์ แคว
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และในวันท่ี 16 สิงหาคม 2563
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

รับบุคลากรจากโรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์ แคว อ าเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ถึง ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
จ านวน 1 งาน
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 84,000.00 บาท

15 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 49,000.00 บาท เป็นเงิน 49,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 281/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมอง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ผู้ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) ระหว่างวันท่ี 13-16 สิงหาคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลนีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ระหว่างส านักงานสถิติแห่งชาติ บริเวณท่ีจอดรถหน้าโรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ถึง โรงแรมเมธาวลัย อ าภอชะอ า
จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 1 งาน
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) รวมเป็นเงิน 49,000.00 บาท

16 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและพนักงาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จก. บ. ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ขับรถ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดท า เป็นเงิน 60,000.00 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 282/2563
ส ามะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ส.ค. 63
based Census) และการก าหนดแนวทางการจัดท าจากมุมมอง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ผู้ปฏิบัติงานภารกิจพ้ืนฐาน (Functional Based) และภารกิจยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(Agenda Basde) ระหว่างวันท่ี 13-16 สิงหาคม 2563 เพ่ือรับ-ส่ง
บุคลากร กองสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างส านักงาน
สถิติแห่งชาติ บริเวณท่ีจอดรถหน้าโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ถึงโรงแรม เบลส์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จ านวน 1 งาน 
(กองสถิติพยากรณ์) รวมเป็นเงิน 60,000.00 บาท
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รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

17 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร ดังน้ี 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
กลุ่มช่วยอ านวยการ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 1,498.00 บาท เป็นเงิน 1,498.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 283/2563
1. เปิด  Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ส.ค. 63
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติสังคม ช้ัน 3 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็เงิน 214.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ
3. เปล่ียนเลขหมายโทรศัพท์ 0 2143 1302 จ านวน 1 เลขหมาย
เป็นเงิน 535.00 บาท
4. ย้ายโทรศัพท์ 0 2143 1302 จ านวน 1 เลขหมาย 
เป็นเงิน 535.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก., ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติสังคม,
กลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ)
รวมเป็นเงิน 1,498.00 บาท

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Toshiba 8,545.20 8,545.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 8,545.20 บาท เป็นเงิน 8,545.20 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 036/2563
1.  หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Toshiba รุ่น e-STUDIO 305 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ส.ค. 63
รหัสหมึก T4530D จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,595.20 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 3,595.20 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
2. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Toshiba รุ่น e-STUDIO 456se
รหัสหมึก T4590D จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,950.00 บาท
(กองสถิติเศรษฐกิจ)  รวมเป็นเงิน 4,950.00 บาท

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji xerox 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 4 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 53,500.00 บาท เป็นเงิน 53,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 037/2563
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter IV4070 รหัสสินค้า ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ส.ค. 63
CT201820 จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น Docucenter IV5070 รหัสสินค้า ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
CT202343 จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 12,840.00 บาท
3. Drum Cartridge ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารรุ่น Docucenter
V5070  รหัสสินค้า  CT351061 จ านวน 1 กล่อง 
เป็นเงิน 12,840.00 บาท
4. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารซีร็อกซ์ Docucentre-V3065
(รหัสสินค้ส CT202508) จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 19,260.00 บาท
(กองบริหารจัดการระบบสถิติ,กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ,



 

Page 8

แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

กองสถิติสังคม, กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก., กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สลก.,
กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 53,500.00 บาท
 - กพด  เงินงบประมาณ 21,400.00 บาท
 - กกจ. เงินงบประมาณ 14,445.00 บาท
 - กคธ. เงินงบประมาณ 4,815.00 บาท 
 - บส. เงินงบประมาณ 4,280.00 บาท
 - สค. เงินงบประมาณ 4,280.00 บาท

20 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์,เปล่ียนไส้กรอง 5,791.38 5,791.38 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
อากาศ,เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง,ตรวจเช็คน้ ามันเฟืองท้าย, เปล่ียน เป็นเงิน 5,791.38 บาท เป็นเงิน 5,791.38 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 284/2563
หลอดไฟส่องป้ายขวา (ไม่ติด), เปล่ียนสายพานเคร่ือง (เส่ือมสภาพ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ส.ค. 63
ของรถยนต์ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
17733-0702-0002/59 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,791.38 บาท

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 77 รายการ รวมเป็นเงิน  335,189.36 บาท 335,189.36 335,189.36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(กองสถิติเศรษฐกิจ กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองบริหารจัดการ เป็นเงิน 335,189.36 บาท เป็นเงิน 335,189.36 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 038/2563
ระบบสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติพยากรณ์ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ส.ค. 63
กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กองสถิติสังคม ศูนย์สารสนเทศยุทธศาตร์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ภาครัฐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มการเงินและบัญชี กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มสารบรรณ กลุ่มช่วยอ านวยการ และกลุ่มบริหารพัสดุ 
ส านักงานเลขานุการกรม) 
 - กงบ. เงินงบประมาณ 27,672.81 บาท
 - กพด. เงินงบประมาณ 50,187.55 บาท
 - กกจ. เงินงบประมาณ 16,358.33 บาท
 - กสบ. เงินงบประมาณ 5,660.17 บาท
 - กปส. เงินงบประมาณ 3,302.70 บาท 
 - ตภ. เงินงบประมาณ 2,411.44 บาท
 - กยง. เงินงบประมาณ 589.72 บาท
 - กนต. เงินงบประมาณ 4,669.90 บาท
 - กชอ. เงินงบประมาณ 498.96 บาท
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รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
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ในการซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

 - ศท. เงินงบประมาณ 212.48 บาท
 - สศ. จากงบผลผลิตข้อมูลสถิติ งบด าเนินงาน กิจกรรมจัดท าข้อมูล
สถิติด้วยวิธีส ารวจ กิจกรรมย่อยวาวแผนและออกแบบโครงการ
เป็นเงิน 6,191.05 บาท
 - สศ. จากงบรายจ่ายอืน ผลผลิตข้อมูลสถิติ
(ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
เป็นเงิน 6,401.44 บาท
 - นว. จากงบผลผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรมจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีส ารวจ
กิจกรรมย่อยก าหนดแผนสุ่มตัวอย่าง เป็นเงิน 3,674.75 บาท
 - นว. จากงบด าเนินการผลผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรมจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธี
ส ารวจ กิจกรรมย่อยพัฒนาแผนท่ีสถิติ เป็นเงิน 254.28 บาท
 - นว.จากงบผลผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรมจัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีส ารวจ
กิจกรรมย่อยพัฒนาแผนท่ีสถิติ เป็นเงิน 8,863.08 บาท
 - นว.จากงบผลผลิตข้อมูลสถิติ งบด าเนินการ กิจกรรมจัดท าข้อมูลสถิติ
ด้วยวิธีส ารวจ กิจกรรมย่อยด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นเงิน 13,417.22 บาท
 - บส. เงินงบประมาณ 27,442.45 บาท
 - พก. เงินงบประมาณ 12,758.66 บาท
 - บจ. เงินงบประมาณ 5,741.35 บาท
 - พร. เงินงบประมาณ 1,234.22 บาท
 - ศย. เงินงบประมาณ 26,388.10 บาท
 - สค. จากงบรายจ่ายอ่ืน โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563 กิจกรรมจัดท าโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ
เป็นเงิน 22,660.40 บาท
 - สค. จากงบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน) ผลผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรมหลักจัดท าข้อมูลสถิติ
ด้วยวิธีส ารวจ กิจกรรมย่อยวางแผนและออกแบบโครงการ 
เป็นเงิน 14,531.78 บาท
 - สค. จากงบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน) ผลผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรมหลักจัดท าข้อมูลสถิติ
ด้วยวิธีส ารวจ กิจกรรมย่อยวางแผนและออกแบบโครงการ 
เป็นเงิน 33,386.73 บาท
 - สค. จากงบรายจ่ายอ่ืน ผลผลิจช้อมูลสถิติ กิจกรรมจัดท าข้อมูลสถิติ
ด้วยวิธีส ารวจ กิจกรรมย่อยวางแผนและออกแบบโครงการ 
(ค่าใช้จ่ายในการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

พ.ศ. 2562) เป็นเงิน 15,338.09 บาท
 - สค. จากงบผลผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรมจัดท าข้อมูลสถิติ กิจกรรม
จัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีส ารวจ กิจกรรมย่อยวางแผนและออกแบบ
โครงการ เป็นเงิน 15,671.62 บาท
 - ตส. เงินงบประมาณ เป็นเงิน 9,670.08 บาท

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 34 รายการ รวมเป็นเงิน 112,977.81 บาท 112,977.81 112,977.81 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ เป็นเงิน 112,977.81 บาท เป็นเงิน 112,977.81 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 039/2563
กองสถิติสาธารณมติ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ส.ค. 63
และกลุ่มบริหารพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - กพด. เงินงบประมาณ 15,480.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - กกจ. เงินงบประมาณ 760.00 บาท
 - ศท. เงินงบประมาณ 8,885.00 บาท
 - สศ. เงินงบประมาณ 51,092.25 บาท
 - สม. จากงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีระดับภาคและจังหวัด (เบิกแทน ส านักงาน ปปส.)
เป็นเงิน 2,490.56 บาท
 - ตส. เงินงบประมาณ  17,770.00 บาท
 - สศ. จากงบประมาณรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) ผลผลิตข้อมูลสถิติ กิจกรรมหลัก
จัดท าข้อมูลสถิติด้วยวิธีส ารวจ กิจกรรมย่อยวางแผนและออกแบบ
โครงการ เป็นเงิน 16,500.00 บาท

23 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียน 5,623.39 5,623.39 เฉพาะเจาะจง บ. โคโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โคโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองอากาศ, เปล่ียนถ่าน้ ามันเกียร์-น้ ามันเฟืองท้าย, ตรวจเช็ค เป็นเงิน 5,623.39 บาท เป็นเงิน 5,623.39 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 285/2563
ช่วงล่าง ของรถยนต์ ทะเบียน ฮล-127 กรุงเทพมหานคร ย่ีห้อ โตโยต้า ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ส.ค. 63
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-16315-0702-0006/58 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
*เปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์-น้ ามันเฟืองท้าย ยังไม่ครบ ระยะ ครบระยะ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
160,000 กม.
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,623.39 บาท
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

24 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง , เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียน 5,626.60 5,626.60 เฉพาะเจาะจง บ. โคโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โคโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ไส้กรองอากาศ,ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า,ตรวจเช็คระบบส่องสว่าง, เป็นเงิน 5,626.60 เป็นเงิน 5,626.60 ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 286/2563
เปล่ียนกรองโซล่า (เพ่ิมเติม) ของรถยนต์ ฮพ-9094 ย่ีห้อ โตโยต้า ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ส.ค. 63
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-12939-0702-0017/55 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,626.60 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

25 โครงการขยายระบบติดตามบริหารจัดการผู้ใช้และการรักษาความ 27,664,200.00  - ประกวดราคา เสนอราคา - -  -
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ จ านวน 1 ระบบ e-bidding 20-ส.ค.-63

เลขท่ี
eb-5/2563

ลว. 7 ส.ค.63

26 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 31,612,000.00  - ประกวดราคา เสนอราคา  - -  -
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 1 ระบบ e-bidding 9-ก.ย.-63

เลขท่ี
eb-8/2563

ลว. 28 ส.ค. 63

27 โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการส ามะโนประชากร 25,000,000.00  - ประกวดราคา เสนอราคา  - -  -
และเคหะในปัจจุบันและแผนการด าเนินงานในอนาคต e-bidding 2-ก.ย.-63

เลขท่ี
eb-7/2563

ลว. 27 ส.ค. 63

28 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและสถานท่ี ส านักงานสถิติแห่งชาติ 1,755,000.00  - ประกวดราคา เสนอราคา - -  -
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 e-bidding 3-ก.ย.-63

เลขท่ี
eb-6/2563

ลว. 26 ส.ค.63


