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แบบ สขร. ๑

1 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
V5070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-41863-0906- เป็นเงิน 11,984.00 บาท เป็นเงิน 11,984.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 028/2564
0002/62 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ม.ค.64
 - AP/DC-V 5070/4070 Initial Drum Cartridge (60K) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(CT351061) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,984.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กองบริหารจัดการระบบสถิติ ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 
รวมเป็นเงิน 11,984.00 บาท

2 จ้างด าเนินการติดต้ังเลขหมายโทรศัพท์ จ านวน 2 เลขหมาย 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. ติดต้ังโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 3,210.00 บาท เป็นเงิน 3,210.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 029/2564
(กองสถิติสาธารณมติ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ม.ค.64
2. ติดต้ังโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กองสถิติพยากรณ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 3,210.00 บาท

3 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(UPS) รวมจ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 3,103.00 บาท เป็นเงิน 3,103.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 030/2564
1. ซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Lenovo รุ่น Thinkcentre ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ม.ค.64
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-18585-0938-0249/59 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รายกการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change HDD 2TB (เปล่ียนฮาร์ดดิสก์) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 2,247.00 บาท
2.ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) SYNDOME รุ่น Icon-800LED
หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0949-007-04/57 
รายกการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี
 - Change Battery 12 V 5.0 A(เปล่ียนแบตเตอร่ี)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 856.00 บาท
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม, กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
กองนโยบายและวิชาการสถิติ) รวมเป็นเงิน 3,103.00 บาท

4 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
1. เปิด Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 031/2564
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 214.00 บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 4 ม.ค.64

ราคาต่ าสุด

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง
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รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

5 จัดซ้ือวัสดุส าหรับพิมพ์บัตรประจ าตัวส านักงานสถิติแห่งชาติ 2,256.00 2,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังซ้ือ
1. ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ชนิดสี YMCKT RIBBON FOR SD260/360 เป็นเงิน 22,256.00 บาท เป็นเงิน 22,256.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 004/2564
(R10) จ านวน 1 ม้วน เป็นเงิน 6,206.00  บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 6 ม.ค.64
2. บัตรประจ าตัวนักงานสถิติแห่งชาติ (บัตรผ่านเข้า-ออก สีฟ้า) ราคาต่ าสุด
จ านวน 1,000 ใบ เป็นเงิน 16,050.00 บาท
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 22,256.00 บาท

6 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น Pro Express 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-18755-0942- เป็นเงิน 4,173.00 บาท เป็นเงิน 4,173.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 032/2564
0058/59 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว.7 ม.ค.64
 - Change Fuser (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด ราคาต่ าสุด
เป็นเงิน 2,942.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
  - Change RAME-MAN PICK UP ROLLER จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,123.50 บาท
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มสถิติเพ่ือการบริการงานภาครัฐ 1  กองสถิติสาธารณมติ)
รวมเป็นเงิน 4,173.00 บาท

7 จ้างเปล่ียนสายพานไทม์ม่ิงและตรวจเช็คช่วงล่าง ของ รถยนต์ 6,942.16 6,942.16 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,942.16 บาท เป็นเงิน 6,942.16 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 033/2564
1105-01-12060200-16315-0702-0006/58 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ม.ค.64
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 6,942.16 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ย่ีห้อ ริโซ่ รุ่น SF5330EII จ านวน 2 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 8,132.00 บาท เป็นเงิน 8,132.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 005/2564
1. หมึกพิมพ์ส าเนา SF จ านวน 5 หลอด เป็นเงิน 5,082.50 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ม.ค.64
2. กระดาษไข SF ขนาด A3 จ านวน 1 ม้วน เป็นเงิน 3,049.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 8,132.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

9 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร (ระบบ GIN PHONE) 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 เลขหมาย (กับเลขหมาย 0 2142 1288๗ เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 034/2564
(กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ กองสโยบายและวิชาการสถิติ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ม.ค.64
รวมเป็นเงิน 1,605.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Ricoh รุ่น MP3352SP 26,575.59 26,575.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-13740-0906-0009/56 เป็นเงิน 26,575.59 บาท เป็นเงิน 26,575.59 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 035/2564
รายการท่ีซ่อมเปล่ียน มีดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ม.ค.64
 - ชุดสร้างภาพ (D1203000) จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 18,788.13 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - ผงเหล็กสีด า (B1219640) จ านวน 1 ถุง เป็นเงิน 2,055.47 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - ตัวใส่หลอดหมึก (D1203503) จ านวน 1 ช้ิน 
เป็นงิน 4,694.09 บาท
 - ชุดส่งกระดาษ (D1203831) จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 1,037.90 บาท
(กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 26,575.59 บาท

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ส าเนา 31,832.00 31,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ระบบดิจิตอลและเคร่ืองโทรสาร ย่ีห้อ RICOH เป็นเงิน 31,832.00 บาท เป็นเงิน 31,832.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/2564
จ านวน 3 รายการ ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ม.ค.64
1. หมึกเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รหัส 11SP4500SDTN จ านวน 1 ตลับ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 5,082.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
2. กระดาษไขแม่พิมพ์ ริโก้ รุ่น DD4450 จ านวน 5 ม้วน
เป็นเงิน  11,770.00 บาท
3. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ริโก้ (AF227TN) จ านวน 8 ขวด
เป็นเงิน 14,980 บาท
(กองนโยบายและวิชาการสถิติ กองสถิติเศรษฐกิจ 
กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี  และ กลุ่มสารบรรณ สลก.)
รวมเป็นเงิน 31,832.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

12 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร (เปล่ียนระบบหมายเลข 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
โทรศัพท์ 02-143-1337 จ านวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 036/2564
(กลุ่มสถิติการเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ)  ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ม.ค.64
รวมเป็นเงิน 535.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ย่ีห้อ ริโซ่ รุ่น SF5330EII หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100- เป็นเงิน 8,132.00 บาท เป็นเงิน 8,132.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/2564
66015-0916-0001/64 จ านวน 2 รายการ ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ม.ค.64
1. หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า จ านวน 2 หลอด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,033.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
2. กระดาษไข SF ขนาด A3 จ านวน 2 ม้วน 
เป็นเงิน 6,099.00 บาท
(กองนโยบายและวิชาการสถิติ) รวมเป็นเงิน 8,132.00 บาท

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อ KYOCERA 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริษัท คียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ บ.ริษัท คียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 รายการ ดังน้ี (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/2564
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอล รุ่น TASKalfa 221 เป็นเงิน 8,988.00 บาท เป็นเงิน 8,988.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ม.ค.64
(ผงหมึก TK-439) จ านวน 2 กล่อง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กองนโยบายและวิชาการสถิติ) รวมเป็นเงิน 8,988.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง


