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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

 เลขท่ีและวันท่ี           

ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 38,306.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นจั่น มัลติมีเดีย จํากัด บริษัท ต้นจั่น มัลติมีเดีย จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขที่

ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (ทดแทนของเดิม) บัญชีราคา เป็นเงิน 35,800.00 บาท เป็นเงิน 35,800.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 032/64

จํานวน 2 เครื่อง มาตรฐาน ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค.64

(กองสถิติเศรษฐกิจ และกองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 35,800.00 บาท ครุภัณฑ์ของ จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
สงป. ธ.ค.63 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

2 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 11 รายการ เป็นเงิน 214,750.00 บาท 229,782.50 214,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จํากัด บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซื้อ

(ศท.,ศย.,สศ.,สค.,พก.,บจ., สลก. กสบ.,กกจ.,กงบ.,กชอ.,) เป็นเงิน 214,750.00 บาท เป็นเงิน 214,750.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/2564

รวมเป็นเงิน 214,750.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ส.ค.64

 - เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ตามรายงานการโอน จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เปล่ียนแปลง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
แบบ ง.241 โอนเปล่ียนแปลง ครั้งที่ 53 ลว. 10 มิ.ย.64

3 จ้างพิมพ์สรุปผลที่สําคัญ การใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 60,000.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ ์จํากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ ์จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

จํานวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 37,700.00 บาท เป็นเงิน 37,700.00 บาท เป็นเงิน 37,700.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 079/2564

(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 37,700.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 ส.ค.64

จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2564 จํานวน 700 เล่ม 249,000.00 227,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนเพรส จํากัด บริษัท ธนเพรส จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เป็นเงิน 227,360.00 บาท เป็นเงิน 227,360.00 บาท เป็นเงิน 227,360.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 080/2564

(กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ)์ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ส.ค.64

รวมเป็นเงิน 227,360.00 บาท จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างพิมพ์หนังสือ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 150,000.00 109,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ ์จํากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ ์จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ปี 2552 (ฉบับปรับปรุง โดย สํานักงานสถิติแห่งชาติ) (ปรับปรุง ครั้งที ่1) เป็นเงิน 109,200.00 บาท เป็นเงิน 109,200.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 081/2564

จํานวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 109,200.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ส.ค.64

(กลุ่มมาตรฐานสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ) จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 109,200.00 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สําคัญจํานวน 2 รายการ ดังน้ี เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็กซ ์แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จํากัด บริษัท เท็กซ ์แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จํากัเน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

1. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สําคัญการสํารวจภาวะการทํางานของ 47,000.00 46,652.00 เป็นเงิน 72,332.00 บาท เป็นเงิน 72,332.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 082/2564

ประชากร พ.ศ. 2563 (ฉบับ Pocket Book) จํานวน 1,000 เล่ม ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ส.ค.64

เป็นเงิน 46,652.00 บาท จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนา 45,000.00 25,680.00 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 (ฉบับ Pocket Book)
จํานวน 500 เล่ม เป็นเงิน 25,680.00 บาท
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 72,332.00 บาท
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

 เลขท่ีและวันท่ี           

ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

7 จ้างพิมพ์รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 50,000.00 45,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็กซ ์แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จํากัด บริษัท เท็กซ ์แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จํากัเน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

จํานวน 250 เล่ม เป็นเงิน 45,154.00 บาท เป็นเงิน 45,154.00 บาท เป็นเงิน 45,154.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 083/2564

(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ส.ค.64

รวมเป็นเงิน 45,154.00 บาท จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

8 จ้างพิมพ์รายงาน "สรุปข้อมูลสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2564 : ผลสํารวจ/ 100,000.00 86,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ ์จํากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ ์จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

สํามะโน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ" จํานวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 76,300.00 บาท เป็นเงิน 76,300.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 084/2564

เป็นเงิน 76,300.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ส.ค.64

(กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม กองสถิติพยากรณ)์ จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 76,300.00 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100-13579-0938-0069/56 เป็นเงิน 1,551.50 บาท เป็นเงิน 1,551.50 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 085/2564

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ส.ค.64

 - Change HDD WD BLUE 1TB (เปล่ียนฮาร์ดดิส) จํานวน 1 ชุด จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 1,551.50 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,551.50 บาท

10 จ้างพิมพ์รายงาน เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2564 จํานวน 300 เล่ม 90,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงจันทร์การพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด แสงจันทร์การพิมพ์ เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เป็นเงิน 90,000.00 บาท เป็นเงิน 90,000.00 บาท เป็นเงิน 90,000.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 086/2564

(กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม กองสถิติพยากรณ)์ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ส.ค.64

รวมเป็นเงิน 90,000.00 บาท จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างพิมพ์รายงานการสํารวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 จํานวน 250 เล่ม 70,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด บริษัท ธนาเพรส จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เป็นเงิน 63,000.00 บาท เป็นเงิน 63,000.00 บาท เป็นเงิน 63,000.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 087/2564

(กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริหาร กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ส.ค.64

รวมเป็นเงิน 63,000.00 บาท จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างพิมพ์รายงานสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส1 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด บริษัท ธนาเพรส จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ)์ จํานวน 450 เล่ม เป็นเงิน 45,000.00 บาท เป็นเงิน 45,000.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 088/2564

เป็นเงิน 45,000.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ส.ค.64

(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติส้งคม) รวมเป็นเงิน 45,000.00 บาท จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

 เลขท่ีและวันท่ี           

ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างพิมพ์สมุดทะเบียน จํานวน 4 รายการ รวม 304 เล่ม 105,390.72 105,390.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด บริษัท ธนาเพรส จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ราบละเอียดดังน้ี เป็นเงิน 105,390.72 บาท เป็นเงิน 105,390.72 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 089/2564

1.ทะเบียนคุมเงินประจํางวดส่วนจังหวัด เล่มละ 150 แผ่น ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ส.ค.64

ตีเบอร์คู่ 1-150 จํานวน 76 เล่ม จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเล่มละ 100 แผ่น ตีเบอร์คู่ 1-100 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จํานวน 76 เล่ม
3.ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินการคลัง เล่มละ 100 แผ่น
ตีเบอร์คู่ 1-150 จํานวน 76 เล่ม
4. รายการเงินคงเหลือประจําวัน เล่มละ 50 แผ่น ตีเบอร์เรียบ 1-100
จํานวน 76 เล่ม
รวมเป็นเงิน 105,390.72 บาท
(กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค) รวมเป็นเงิน 105,390.72 บาท

14 จ้างจัดทําโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอาย ุ 14,159.95 14,159.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จํากัด บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ประจําปี 2564 จํานวน 2 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 14,159.95 บาท เป็นเงิน 14,159.95 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 090/2564

1. โล่อะครีลิคสําเร็จรูปทรงเหล่ียม ขนาดโล่สูง 9 น้ิว กว้าง 4 น้ิว ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ส.ค.64

พร้อมฐานรอง และบรรจุในกล่องบุผ้าสําลี จํานวน 8 อัน จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 11,600.00 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. ใบประกาศพร้อมปกผ้าไหมเกรด A หุ้มฟองนํ้าด้านในบุด้วย
ผ้าต่วนแพรพร้อมสายรัดใบประกาศที่หน้าปกแฟ้มป้ัมโลโก้กระทรวงฯ
ด้วย Kทอง ด้านในโส่ใบประกาศเกียรติคุณ พิมพ ์4 สี (โดยระบุ
ชื่อ-นามสกุล-ตําแหน่ง-สังกัด) แต่ละบุคคล ขนาด 23.5X17.5 ซม.
จํานวน 16 ชุด เป็นเงิน 2,559.95 บาท
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเป็นเงิน 14,159.95 บาท

15 จ้างพิมพ์หนังสือ มาตรฐานการผลิตสถิติ 5 ตัวแปร และโปสเตอร์ 250,000.00 212,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จํากัด บริษัท ธนาเพรส จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หลักการพื้นฐานสถิติทางการ ดังน้ี เป็นเงิน 212,700.00 บาท เป็นเงิน 212,700.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 091/2564

1. จัดพิมพ์หนังสือมาตรฐานการผลิตสถิติ จํานวน 5 ตัวแปร ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ส.ค.64

จัดพิมพ์ตัวแปรละ 1,000 เล่ม รวมเป็น 5,000 เล่ม จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
โดยมีรายละเอียดดังน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
1.1. หนังสือ "มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : เพศ" จํานวน 16 หน้า
(ไม่รวมปก) จํานวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 16,000.00 บาท
1.2. หนังสือ "มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : อายุ" จํานวน 40 หน้า
(ไม่รวมปก) จํานวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 26,000.00 บาท
1.3. หนังสือ "มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : สถานภาพการทํางาน"
จํานวน 32 หน้า (ไม่รวมปก) จํานวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 22,600.00 บาท
1.4. หนังสือ "มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : ประเทศ" จํานวน 72 หน้า
(ไม่รวมปก) จํานวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 41,500 .00บาท
1.5. หนังสือ "มาตรฐานการผลิตสถิติตัวแปร : อุตสาหกรรม" 
จํานวน 184 หน้า (ไม่รวมปก) จํานวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 93,000.00 บาท

2. จัดพิมพ์โปสเตอร์ หนักการพื้นฐานสถิติทางการ จํานวน 500 แผ่น
เป็นเงิน 13,600.00 บาท
(กลุ่มมาตรฐานสถิติ กองบริหารจัดการระบบสถิติ) 
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แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
วันท่ี   1-31   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

 เลขท่ีและวันท่ี           

ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

16 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-13585-0938-0075/56 เป็นเงิน 1,551.50 บาท เป็นเงิน 1,551.50 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 092/2564

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนดังน้ี ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ส.ค.64

 - Change HDD WD BLUE 1 TB (เปล่ียนฮาร์ดดิส) จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,551.50 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,551.50 บาท

17 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-13657-0938-0147/56 เป็นเงิน 1,551.50 บาท เป็นเงิน 1,551.50 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 093/2564

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนดังน้ี ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ส.ค.64

 - Change HDD WD BLUE 1 TB (เปล่ียนฮาร์ดดิส) จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,551.50 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) 
รวมเป็นเงิน 1,551.50 บาท

18 จ้างซ่อมประตูบานเล่ือนห้องเก็บเอกสารรายงานสถิติ (ห้อง BO) 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภวัฒน์ เมทัล จํากัด บริษัท ศุภวัฒน์ เมทัล จํากัด เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ของกลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ เป็นเงิน 32,100.00 บาท เป็นเงิน 32,100.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 094/2564

รายการอะไหล่ที่ซ่อม ดังน้ี ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ส.ค.64

 - เปล่ียนมอร์เตอร ์RGP500/220V จํานวน 1 ชุด จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 32,100.00 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มบริการและพยากรณ์ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 32,100.00 บาท

19 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCenter-IV4070 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จก. บ. ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จ .เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-14627-0906-0004/57 เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 095/2564

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 ส.ค.64

 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96k) (CT350942) จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จํานวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 17,120.00 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(กองสถิติสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท

20 จ้างดําเนินารเก่ียวกับระบบส่ือสาร 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

1. จ้างดําเนินการย้ายโทรศัพท์ จํานวน 1 เลขหมาย เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 2,033.00 บาท เป็นเงิน 2,033.00 บาท ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือ 096/2564

2. ย้าย Port Lan จํานวน 7 จุด เป็นเงิน 1,498.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 ส.ค.64

(กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศท.) จัดซื้อจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 2,033.00 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง


