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1 จ้างพิมพ์ปก-สรุปผู้บริหารและเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000.00 10,325.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
การท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 2 : เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 10,325.00 บาท เป็นเงิน 10,325.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 012/2564
จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน 10,325.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 ธ.ค. 63
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน) รวมเป็นเงิน 10,325.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, 3,555.61 3,555.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ตรวจเช็คระบบเบรค (ยังไม่ถึงระยะเปล่ียนถ่ายแค่ตรวจเช็ค) เป็นเงิน 3,555.61 บาท เป็นเงิน 3,555.61 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 013/2564
เปล่ียนน้ ามันเกียร์ (ยังไม่ครบระยะเปล่ียนถ่าย) ของรถยนต์ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ธ.ค. 63
หมายเลขทะเบียน ฮฮ-4768 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
12060200-41891-0702-0019/62 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,555.61 บาท

3 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ KYOCERA  รุ่น KM-4050 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-8671-0906-0018/51 (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/2564
รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 37,450.00 บาท เป็นเงิน 37,450.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ธ.ค. 63
 - 170KR8NLO ชุดบ ารุงรักษาเคร่ือง จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 32,100.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - 8CS315001  ค่าซ่อมแผงหน้าปัทม์ จ านวน 1 แผง
เป็นเงิน  1,605.00 บาท
 - 8CS315003 ค่าปรับล้างเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง
เป็นเงิน 3,745.00 บาท
(กองบริหารจัดการระบบสถิติ กลุ่มประสารสถิติด้านภารกิจ)
รวมเป็นเงิน 37,450.00 บาท

4 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Canon รุ่น IR 3245 17,383.22 17,383.22 เฉพาะเจาะจง บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จก. เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9290-0906-0004/53 เป็นเงิน 17,383.22 บาท เป็นเงิน 17,383.22 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 015/2564
รายการท่ีซ่อมเปล่ียน มีดังน้ี เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 2 ธ.ค. 63
 - FM3-5041-000000 ชุดเลเซอร์สร้างภาพ จ านวน 1 ชุด ราคาต่ าสุด
เป็นเงิน 16,935.96 บาท
 - FC8-9332-000000 ลูกกล้ิงท าความสะอาด จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 447.26 บาท
(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.) รวมเป็นเงิน 17,383.22 บาท

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
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ซ้ือหรือจ้าง



 

Page 2
แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังน้ี 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ HP Laserjet P1102 เป็นเงิน 3,531.00 บาท เป็นเงิน 3,531.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 016/2564
หมายเลขครุภัณฑ์ สลก.0942-004-03/57 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ธ.ค. 63
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน มีดังน้ี จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - Exchange Formater Board (ชุดควบคุมการส่ังพิมพ์) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,423.10 บาท
 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ) 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 406.60 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 449.40 บาท
 - Service Charge เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มการเงินและบัญชั สลก.) รวมเป็นเงิน 2,386.10 บาท
2. ซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-680ND
หมายเลขครุภัณฑ์  1105-03-12061000-14809-0943-0005/57
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน มีดังน้ี
 - Repair Waste Toner (ท่ีท้ิงหมึก) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 588.50 บาท
 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 449.40 บาท
 - Service Charge เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสถิติการเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ) 
รวมเป็นเงิน 1,144.90 บาท

6 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Laser ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น M4030ND 4,044.60 4,044.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-85-12061000-18732-0942-0035/59 เป็นเงิน 4,044.60 บาท เป็นเงิน 4,044.60 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/2564
มีรายละเอียดดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ธ.ค. 63
 - Change Fuser (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,942.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ) 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศย.) รวมเป็นเงิน 4,044.60 บาท
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ซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  Fuji Xerox รุ่น DocuCenter- 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-14645-0906- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 018/2564
0008/57 รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ธ.ค. 63
 -  CT350942 AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartrudge จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(96k) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,120.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท

8 จ้างจัดส่งแบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง 20,000.00 13,572.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2564 ให้ส านักงานสถิติจังหวัด 75 จังหวัด เป็นเงิน 13,572.00 บาท เป็นเงิน 13,572.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 019/2564
(ยกเว้นส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีได้เดินทางมารับไป ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 ธ.ค. 63
เรียบร้อยแล้ว) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 13,572.00 บาท

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 580,000.00
1.เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 220,000.00 220,000.00 ตลาด 1. บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ เน่ืองจากเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 
50 แผ่นต่อนาที (44.10.15.01-000001) (มัลติฟังก์ช่ัน,ไม่น้อยกว่า (บัญชีราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. ซ่ึงต่ ากว่าเงินงบประมาณ 016/2564
50 แผ่นต่อนาที,ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi ฯลฯ) ย่ีห้อ Kyocera มาตรฐาน (e-market) เป็นเงิน 72,118.00 บาท เป็นเงิน 72,118.00 บาท 225,180.00 บาท ลว. 9 ธ.ค.63
รุ่น TASKalfa 5003i  จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 72,118.00 บาท ครุภัณฑ์ เลขท่ี 2. บริษัท ชาร์ป ไทย จ ากัด (มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จ านวน 9 ราย)

ส านัก em-1/2564 เป็นเงิน 101,650.00 บาท
งบประมาณ ลว. 06 พ.ย.63 3. บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด
ฉบับเดือน เป็นเงิน 80,250.00 บาท
ธ.ค. 62) 4. บริษัท จี เอ็ม ที ยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด

เป็นเงิน 94,000.00 บาท
5. บ. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดด้ิง จก.
เป็นเงิน 198,205.00 บาท
6. บ.ดิทโด้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
เป็นเงิน 127,062.50 บาท
7. บริษัท เสมอดาว จ ากัด
เป็นเงิน 110,000.00 บาท
8. บ.เค.เอส.ก๊อปป้ี ออโตเมช่ัน จก.
เป็นเงิน 95,000.00 บาท
9. บ.ชัยภูมิก๊อปป้ี แอนด์ เซอร์วิส จก.
เป็นเงิน 94,900.00 บาท
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ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
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วันท่ี   1-31   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

2.เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 360,000.00 360,000.00 ตลาด 1. บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้ย่ืนเสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 
30 แผ่นต่อนาที (44.10.15.01-000001) (มัลติฟังก์ช่ัน,ไม่น้อยกว่า (บัญชีราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จก. เป็นเงิน 134,820.00 บาท ซ่ึงต่ ากว่าเงินงบประมาณ 017/2564
30 แผ่นต่อนาที ,ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi ฯลฯ) มาตรฐาน (e-market) เป็นเงิน 142,845.00 บาท (มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จ านวน 8 ราย) 147,882.00 บาท ลว. 9 ธ.ค.63
ย่ีห้อ Toshiba รุ่น อีสตูดิโอ 30018เอ จ านวน 3 เคร่ือง ครุภัณฑ์ เลขท่ี 2. บริษัท ชาร์ป ไทย จ ากัด
เป็นเงิน 134,820.00 บาท ส านัก em-1/2564 เป็นเงิน 154,080.00 บาท

งบประมาณ ลว. 06 พ.ย.63 3. บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด
ฉบับเดือน เป็นเงิน 134,820.00 บาท
ธ.ค. 62) 4. บริษัท จี เอ็ม ที ยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด

เป็นเงิน 189,000.00 บาท
5. บ. ดิทโด้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
เป็นเงิน 323,568.00 บาท
6. บริษัท เสมอดาว จ ากัด
เป็นเงิน 225,000.00 บาท
7. บ. เค.เอส.ก๊อปป้ี ออโตเมช่ัน จก.
เป็นเงิน 165,000.00 บาท
8. บ. ชัยภูมิก๊อปป้ี แอนด์ เซอร์วิส จก.
เป็นเงิน 194,700.00 บาท

10 ซ๋อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ ใบส่ังจ้าง
V3060 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-20671-0906- เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ 020/2564
0001/61 รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน ลว. 16 ธ.ค. 63
 - Monolith Drum Cartridge (CT351089) จ านวน 1 ชุด ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 12,840.00 บาท
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท

11 จ้างซ่อมประตูห้องประชุม 401 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล เกียรติธนานันท์ นายมงคล เกียรติธนานันท์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
 - โช๊คประตูบานไม้ 90CM (New Star) จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,778.00 บาท เป็นเงิน 5,778.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 021/2564
เป็นเงิน 5,778.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ธ.ค. 63
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,778.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังน้ี 152,937.81
1. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ  ดังน้ี. 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1.1. หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า จ านวน 10 หลอด เป็นเงิน 16,264.00 บาท เป็นเงิน 16,264.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2564
เป็นเงิน 10,165.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ธ.ค. 63
1.2. กระดาษไข SF ขนาด A3 จ านวน 2 ม้วน เป็นเงิน 6,099.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 16,264.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2.จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  5 รายการ ดังน้ี 102,645.10 เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก. (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก. (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
2.1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CF276XC จ านวน 13 กล่อง เป็นเงิน 102,645.10 บาท เป็นเงิน 102,645.10 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2564
เป็นเงิน 67,463.50 บาท (กาบ. 10 , สม.3) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ธ.ค. 63
2.2. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W2110X (สีด า) จ านวน 5 กล่อง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 13,268.00 บาท (กสบ.4, สม.1) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
2.3. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W2111X (สีฟ้า) จ านวน 3 หลอด
เป็นเงิน 8,217.60 บาท ((กสบ.2, สม.1)
2.4. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W2112X (สีเหลือง)
จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 8,217.60 บาท (กสบ.2, สม.1)
2.5. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W2113X (สีชมพู)
จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 5,478.40 บาท (กสบ.1, สม.1)
((กลุ่มสารบรรณ สลก./กองสถิติสาธารณมติ) เป็นเงิน 102,645.10 บาท
เงินงบประมาณ กลุ่มสารบรรณ สลก. เป็นเงิน 120,000.00 บาท
เงินงบประมาณ กองสถิติสาธารณมติ  เป็นเงิน 32,937.81 บาท

13 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหารและเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000.00 10,325.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
การท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2563 เป็นเงิน 10,325.00 บาท เป็นเงิน 10,325.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 022/2564
จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน 10,325.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ธ.ค. 63
(กองสถิติสังหคม กลุ่มสถิติแรงงาน) รวมเป็นเงิน 10,325.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

14 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 1,102.10 1,102.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-13513-0942-0006/56 เป็นเงิน 1,102.10 บาท เป็นเงิน 1,102.10 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 023/2564
15 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ธ.ค. 63
 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 995.10 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,102.10 บาท
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ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

15 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียนไส้กรอง 5,016.70 5,016.70 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
อากาศ ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 ย่ีห้อโตโยต้า หมายเลข เป็นเงิน 5,016.70 บาท เป็นเงิน 5,016.70 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 024/2564
ครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ธ.ค. 63
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,016.70 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

16 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจแรงงานนอกระบบ 40,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2563 (ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 22,525.00 บาท เป็นเงิน 22,525.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 025/2564
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน) รวมเป็นเงิน 22,525.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ธ.ค. 63

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

17 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 48,000.00 13,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 64,000 แบบ เป็นเงิน 13,440.00 บาท เป็นเงิน 13,440.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 026/2564
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ธ.ค. 63
รวมเป็นเงิน 13,440.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

18 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ย่ีห้อ RISO รุ่น RZ 370 หมายเลขครุภัณฑ์ 2,230.95 2,230.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1105-01-12060100-9606-0916-0001/54 เป็นเงิน 2,230.95 บาท เป็นเงิน 2,230.95 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 027/2564
รายการอะไหล่ซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 ธ.ค. 63
 - ฐานรอง เอฟ (รหัสสินค้า 019-11831-208) จ านวน 1 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 32.10 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - ฝาครอบ เอฟ (รหัสสินค้า 019-11832-107) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 112.35 บาท
 - แผ่นกันกระดาษซ้อน,ยู (รหัสสินค้า 019-11834-100)
จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 272.85 บาท
 - แผ่นยาง แอลโอ (รหัสสินค้า 020-11520-106) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 96.30 บาท
 - ล้อลูกยางป้อนกระดาษ (รหัสสินค้า 021-14302-204)
จ านวน 2 ช้ิน เป็นเงิน 331.70 บาท
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

 - แผ่นสักหลาด (328X20) (รหัสสินค้า 023-17004-306)
จ านวน  1 ช้ิน เป็นเงิน 160.50 บาท
 - แถบสายไฟ เอ็ม-เอ็ม (รหัสสินค้า 023-28234-104) 
จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 337.05 บาท
 - ลูกยางป้อนกระดาษ (รหัสสินค้า 035-14303-001) จ านวน 2 ช้ิน
เป็นเงิน 331.70 บาท
 -  เฟือง,เอ็ม (1X20X6) (รหัสสินค้า 612-10010-008) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 21.40 บาท
 - ค่าปรับแต่งเคร่ืองพิมพ์ (รหัสสินค้า SERVICE-02) จ านวน 1 หน่วย
เป็นเงิน 535.00 บาท
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 2,230.95 บาท


