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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

1 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร (เปล่ียนเลขหมาย) 535.00 535.00
เฉพาะเจาะจง บ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จก. (มหาชน) บ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จก. (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

 - ค่าเปล่ียนเลขหมายโทรศัพท์ 0 2143 1293  จ านวน 1 เลขหมาย
เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 083/2565

เป็นเงิน 535.00 บาท
ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ก.ค.65

(กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

รวมเป็นเงิน 535.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 300,000.00 256,500.00
เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

พ.ศ. 2564 จ านวน 6 ฉบับ รวมจ านวน 2,000 เล่ม 
เป็นเงิน 255,730.00 บาท เป็นเงิน 255,730.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 084/2565

เป็นเงิน 255,730.00 บาท รายละเอียด ดังน้ี
ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ก.ค.65

1. รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2564 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ฉบับท่ัวราชอาณาจักร จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 65,805.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2. รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

ฉบับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ฉบับภาคกลาง

ฉบับภาคเหนือ ฉบับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับภาคใต้ 

จ านวน 5 ฉบับ ๆ ละ 300 เล่ม รวมเป็น 1,500 เล่ม 

เป็นเงิน 189,925.00 บาท

(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 255,730.00 บาท

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง
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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

3 จ้างโครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 5,514,000.00 5,513,995.00
คัดเลือก

1. บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด  - เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน สัญญาเลขท่ี 

กิจกรรมพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (คร้ังท่ี 3) 
ม.56

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์ เป็นเงิน 5,400,000.00 บาท (เทคนิค 80 + ราคา 20) 029/65

เป็นเงิน 5,400,000.00 บาท
วรรคหน่ึง

3. บริษัท โปรคอนซัลท์พลัส จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอมี ลว. 7 ก.ค.65

(1) (ก)

 - คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก
รายช่ือ

(คณะกรรมการฯมีหนังสือเชิญให้มาเจรจา คุณสมบัติและเสนอราคาตรงตาม

ผู้ประกอบการท่ีมีผลงานและองค์
ความรู้ท่ี

ต่อรองราคา ซ่ึงบริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิส
เต็ม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เก่ียวข้องกับโครงการฯ จ านวน 5 ราย จ ากัด ยินดีปรับลดราคาเหลือ
ได้คะแนนรวมภายในข้อก าหนด

เข้าย่ืนข้อเสนอ เป็นเงิน 5,400,000.00 บาท)
ขอบเขตของงาน (TOR)

1. บริษัท โปรคอนซัลท์พลัส จ ากัด ซ่ึงต่ ากว่างบประมาณท่ีได้จัดสรร

2. บริษัท ซิมพลี ไบรส์ ซิสเต็ม จ ากัด จ านวน 114,000.00 บาท

3. บริษัท จีเนียส-ทรี จ ากัด (ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟเวอร์ริทดีไซน์

5. บริษัท เอ็นทีเคซอฟต์แวร์ จ ากัด

 -มีผู้สนใจเข้าย่ืนข้อเสนอ จ านวน 3 
ราย
บริษัท ซิมพลี ไบรท์ ซิสเต็ม จ ากัด 
เป็นผู้เสนอ
ราคาท่ีมีคุณสมบัติและเสนอ
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะถุกต้องได้คะแนน
รวม
(เทคนิค+ราคา)  90 คะแนน

เสนอราคา 5,500,005.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

4 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre V3060 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-20670-0906-0003/61 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 085/2565

รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.65

 - Monolith Drum Cartredge (CT351089)  จ านวน 1 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท

5 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง 29,704.38 29,704.38 เฉพาะเจาะจง
บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 
จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

น้ ามันดีเซล (มีไฟโชว์เตือน) เพ่ิมเติม ซ่อมเปล่ียนลูกหมากแร็คตัวใน เป็นเงิน 29,704.38 บาท เป็นเงิน 29,704.38 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 086/2565

ซ้าย-ขวา (หลวม) , ซ่อมเปล่ียนโช๊คอัพหลัง (ร่ัว) ของรถโดยสารขนาด ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.65

12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เคร่ืองสูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ Toyota/Commuter ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

หมายเลขทะเบียน ฮล-127 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์

1105-01-12060200-16315-0702-0006/58 

เป็นเงิน 29,704.38

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 29,704.38 บาท

6 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ของ 5,637.83 5,637.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท พีพีเอส.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี เป็นเงิน 5,637.83 บาท เป็นเงิน 5,637.83 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 087/2565

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.65

แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ย่ีห้อ Ford/ranger จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

หมายเลขทะเบียน 8 กบ 9106 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

1105-01-12060200-20975-0702-0011/62 เป็นเงิน 5,637.83 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,637.83 บาท
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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

7 จ้างซ่อมประตูห้องคลังพัสดุ (BO) 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.ตังเฮง (เสนา) ร้าน ต.ตังเฮง (เสนา) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

 - กุญแจประตูสวิง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,926.00 บาท โดยนายมงคล เกียรติธนานันท์ โดยนายมงคล เกียรติธนานันท์ ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 088/2565

(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,926.00 บาท เป็นเงิน 1,926.00 บาท เป็นเงิน 1,926.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.65

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 48 รายการ 213,266.52 213,266.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

เป็นเงิน 213,266.52 บาท เป็นเงิน 213,266.52 บาท เป็นเงิน 213,266.52 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 030/2565

(สศ.,สค., นว., พก., บส., บจ., ศท., ศย., ตภ., กกจ., กสบ., กนต., กคธ., ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.65

กปส., กยง., กงบ., และ กพด. สลก.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

รวมเป็นเงิน 213,266.52 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

9 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น (207/70/15) ส าหรับใช้งานกับ 13,284.00 13,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด บริษัท วิจิตรบริการ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮล-127 กรุงเทพมหานคร หมายเลข เป็นเงิน 13,284.00 บาท เป็นเงิน 13,284.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 031/2565

ครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-16315-0702-0006/58 ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ค.65

 - BS20715R611 ยาง 207/70-15 BS R611 จ านวน 4 เส้น จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 13,284.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 13,284.00 บาท

10 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 1 50,000.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 39,915.00 บาท เป็นเงิน 39,915.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 089/2565

เป็นเงิน 39,915.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.ค. 65

(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 39,915.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือ 499,600.00 518,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีดี คอมพลีท จ ากัด บริษัท ไอทีดี คอมพลีท จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

ทดแทนและเพ่ิมศักยภาพ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 5 รายการ (คกก.เห็นว่า เป็นเงิน 488,140.00 บาท เป็นเงิน 488,140.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 030/65

เป็นเงิน 488,140.00 บาท ประกอบด้วย สามารถจัดซ้ือ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.ค. 65

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL In one ส าหรับงานประมวลผล ได้ภายในวงเงิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

(ทดแทนของเดิม) ย่ีห้อ HP รุ่น 205 PRO G8 24 All In One งบประมาณ) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

จ านวน 4 ชุด เป็นเงิน 91,600.00 บาท

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 23.8 น้ิว)

พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro ย่ีห้อ BraniSphere P10 F7

จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 137,000.00 บาท

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับผุ้บริหาร Ipad 9 10.2 "

Cellular + Wifi 256GB จ านวน 8 ชุด เป็นเงิน 202,400.00 บาท

4. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน Microsoft Office Home & Business

2021 ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (รายการท่ี 1 และ 2)

จ านวน 6 ชุด เป็นเงิน 41,940.00 บาท

5. ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติกาส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน

(OEM) ท่ีมีสิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย Microsoft Windows OEM

ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวล (รายการท่ี 1)

จ านวน 4 ชุด เป็นเงิน 15,200.00 บาท

(กลุ่มบริหารและสนับสนุกระบบคอมพิวเตอร์ ศท.)

รวมเป็นเงิน 488,140.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและประปา จ านวน 3 รายการ ดังน้ี 50,000.00 46,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. หลอดไฟ LED T8 ยาว 120 ซม. ขนาด 16 วัตต์ ย่ีห้อ L&E เป็นเงิน 40,232.00 บาท เป็นเงิน 40,232.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 032/2565
จ านวน 10 หลอด เป็นเงิน 25,680.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.ค. 65
2. ก็อกน้ า อ่างซิงค์ล้างจาน ย่ีห้อ RASLAND จ านวน 20 อัน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 10,914.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3. สายน้ าดี สแตนเสลถัก ยาว 100 ซม. จ านวน 20 เส้น

เป็นเงิน 3,638.00 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 40,232.00 บาท

13 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 3,600.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) เป็นเงิน 3,531.00 บาท รายละเอียดดังน้ี เป็นเงิน 3,531.00 บาท เป็นเงิน 3,531.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 090/2565
1. แบนเนอร์  จ านวน 1 ผืน ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ก.ค. 65
วัสดุ : ไวนิล 360 แกรม ขนาดประมาณ 3.00 X 1.00 เมตร จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

งานพิมพ์ : เคร่ือง outdoor (ความละเอียด 720 Dpi) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

 เป็นเงิน 481.50 บาท

2. ป้ายถือพร้อมท่อ จ านวน 6 ป้าย

วัสดุ : สต๊ิกเกอร์ และ พีพีบอร์ด 4 มิล และท่อแป๊ป 6 หุน ขนาดประมาณ

0.60 X 0.60 เมตร

งานพิมพ์ : เคร่ือง outdoor (ความละเอียด 1440 Dpi) 

เป็นเงิน 2,568.00 บาท

3. ป้ายถือ จ านวน 10 ป้าย

วัสดุ : สต๊ิกเกอร์ และ พีพีบอร์ด 4 มิล ขนาดประมาณ 0.21 X0.30 เมตร

งานพิมพ์ : เคร่ือง outdoor (ความละเอียด 1440 Dpi) 

 เป็นเงิน 481.50 บาท

(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,531.00 บาท

14 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 105,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงจันทร์การพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงจันทร์การพิมพ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

พ.ศ. 2564 จ านวน 300 เล่ม เป็นเงิน 45,000.00 บาท เป็นเงิน 45,000.00 บาท เป็นเงิน 45,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 091/2565

(กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ก.ค. 65

รวมเป็นเงิน 45,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

15 จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานสนามส าหรับส ามะโนทดลอง 98,040.00 98,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1,900 เล่ม เป็นเงิน 93,347.00 บาท เป็นเงิน 93,347.00 บาท เป็นเงิน 93,347.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 092/2565
(กลุ่มสถิติการเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 93,347.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ก.ค. 65

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,330.00 บาท ดังน้ี เป็นเงิน 20,330.00 บาท เป็นเงิน 20,330.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 033/2565
1. กระดาษไข SF A3 จ านวน 4 ม้วน เป็นเงิน 12,198.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ก.ค. 65
2. หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า จ านวน 8 หลอด เป็นเงิน 8,132.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 20,330.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

17 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,605.00 บาท 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 093/2565

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค. 65
จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

18 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 2,200.00 2,199.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาส เป็นเงิน 2,199.92 บาท เป็นเงิน 2,199.92 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 034/2565
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.ค. 65
เป็นเงิน 2,199.92 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 2,199.92 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

19 จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊ค (Pocket book) 500,000.00 485,780.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พร้ินต้ิง 
จ ากัด

บริษัท เลคแอนด์ฟาวด์เท่น พร้ินต้ิง จ ากัด
เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ

ใบส่ังจ้าง
จ านวน 200,000 เล่ม เป็นเงิน 278,200.00 บาท เป็นเงิน 485,780.00 บาท เป็นเงิน 485,780.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 094/2565
และ แผ่นพับ จ านวน 200,000 แผ่น เป็นเงิน 207,580.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.ค. 65
ส าหรับส ามะโนทดลอง โครงการส ามะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 485,780.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลาก.) รวมเป็นเงิน 485,780.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วิธีซ้ือ/จ้าง

20 เช่าใช้บริการระบบสารบรรณ (eSaraban) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 211,860.00 211,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังเช่า
จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 211,860.00 บาท เป็นเงิน 211,860.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/0265
ก าหนดระยะเวลเร่ิมใช้ประมาณ  60 วัน  (1 ส.ค. - 30 ก.ย.65) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.ค. 65
รวมเป็นเงิน 211,860.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
กลางท่ีก าหนด


