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1 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจดัหาระบบการบันทึกเวลา 1,764,000.00 1,757,100.00 ประกวดราคา 1. บ.โอเชี่ยนการ์เด้น คอร์ปอเรท จก. บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. เนื่องจากเป็นผู้มคุีณสมบัติและ สัญญาเลขที่ 
การปฏิบัติงานและการลาออนไลน์ จ านวน 1  ระบบ อเิล็กทรอนิกส์ 2. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากดั เป็นเงิน 1,391,000.00 บาท เสนอถกูต้องตรงตามรายละเอยีด 016/61

e-bidding 3. บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จก. เง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร ลว. 7 ส.ค.61
ประกวดราคาและเสนอราคาต่ าสุด
อยู่ในวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

2 จา้งจดัท าโล่ส าหรับขา้ราชการและลูกจา้งประจ าที่เกษียณอายุ 35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั บริษัท แอมปา อนิเตอร์เทรด จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ราชการ ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 24 ชิ้น เปน็เงิน 35,952.00 บาท เปน็เงิน 35,952.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 430/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 14 ส.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จดัซ้ือหนังสือเพื่อใชใ้นการจดัอบรมประวติัศาสตร์ไทยและ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็ชรสายสวสัด์ิ จ ากดั บริษัท เพ็ชรสายสวสัด์ิ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
บุญคุณของพระมหากษัตริยไ์ทย ของส านักงานสถติิแห่งชาติ เปน็เงิน 120,000.00 บาท เปน็เงิน 120,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 054/2561
(เล่มเล็ก) จ านวน 400 เล่ม ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 14 ส.ค.61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จา้งผู้รับจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน กนัยายน 2561 183,372.00 183,372.00 เฉพาะเจาะจง
ต้ังแต่วนัที่ 1-30 กนัยายน 2561 จ านวน 22 คน รายละเอยีดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเกบ็รวบรวมขอ้มลู โครงการส ารวจภาวะการ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจดัเกบ็ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง ใบส่ังจา้ง
ท างานของประชากร พ.ศ. 2561 ขอ้มลูสถติิ ที่ 03.4/133 ลว. 23 ก.ค.61 ขอ้มลูสถติิ ที่ 03.4/133 ลว. 23 ก.ค.61 มปีระสบการณ์ความช านาญ 431/2561
ในเดือน กนัยายน 2561 จ านวน  22 คน จ านวน 22 คน เป็นเงิน 183,372.00 บาท จ านวน 22 คน เป็นเงิน 183,372.00 บาท และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน ถงึ 452/2561

งบประมาณและราคากลาง ลว. 14 ส.ค.61

5 จา้งเปิด Port Lan จ านวน 1 จดุ 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
 - กลุ่มสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม เปน็เงิน 214.00 บาท เปน็เงิน 214.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 453/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 14 ส.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที่   1-31   เดอืน สงิหาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2561

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
วันที่   1-31   เดอืน สงิหาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

6 จา้งพิมพ์ป้าย Roll up ส าหรับจดัแสดงงานนิทรรศการโครงการ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤตการป้าย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤตการป้าย เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
อบรมสัมมนาเร่ืองประวติัศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ เปน็เงิน 4,280.00 บาท เปน็เงิน 4,280.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 454/2561
พระมหากษัตริยไ์ทย จ านวน 5 อนั ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 15 ส.ค.61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

7 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามนัเคร่ือง 4,366.67 4,366.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากดั บริษัท สยามนิสสันออโต้ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเชค็เติมน้ ามนัเกยีร์และเฟืองท้าย เปน็เงิน 4,366.67 บาท เปน็เงิน 4,366.67 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 455/2561
ของรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮค-4248 ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 15 ส.ค.61
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
3553-0702-0006/49 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

8 จา้งซ่อมรถยนต์ (เนื่องจากมนี้ ามนัหยดใต้ท้องรถ) รถยนต์ 5,382.00 5,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- เปน็เงิน 5,382.10 บาท เปน็เงิน 5,382.10 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 456/2561
12060200-9493-0702-0004/53 ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 21 ส.ค.61

จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จดัซ้ือโปรแกรม  Visual Studio Professional 2017 17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยแวร์ คอมมวินิเคชั่น จ ากดั บริษัท ไทยแวร์ คอมมวินิเคชั่น จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 1 ชดุ เปน็เงิน 17,013.00 บาท เปน็เงิน 17,013.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 055/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 21 ส.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 5,114.60 5,114.60 เฉพาะเจาะจง บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์เซอร์วสิ จก. บ.เอก็เปอร์ท โซลูชั่น แอนด์เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10047-0942-0060/54 เปน็เงิน 5,114.60 บาท เปน็เงิน 5,114.60 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 457/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 23 ส.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม 2561

ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ
วันที่   1-31   เดอืน สงิหาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจา้ง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสงัเขป เลขที่และวนัที่ของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

11 จา้งจดันิทรรศการภายในงาน  Digital Thailand Big Bang 2018 450,000.00 448,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จ ากดั บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังจา้ง
จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 448,000.00 บาท เปน็เงิน 448,000.00 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 458/2561

ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 24 ส.ค.61
จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน เพื่อใชใ้นโครงการส ารวจสถานการณ์ 20,000.00 19,824.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
เด็กและสตรีในประทเศไทย พ.ศ. 2562 จ านวน 4 รายการ เปน็เงิน 19,824.96 บาท เปน็เงิน 19,824.96 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 056/2561
1.กระดาษถา่ยเอกสาร 80แกรม A4 ยี่ห้อไอเดียกรีน ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 24 ส.ค.61
จ านวน 130 รีม เป็นเงิน 12,797.20 บาท จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
2.แฟ้ม 2 ห่วง สัน 3 ซม. ปกพลาสติกPP ขนาด A-4 ตราชา้ง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เบอร์ 420 จ านวน 100 แฟ้ม เป็นเงิน 4,601.00 บาท
3.แฟ้มสันกวา้ง 3 นิ้ว ขนาด A-4 ปกกระดาษแขง็ มมุย้ าขอบเหล็ก
ทั้งสองด้าน ตราชา้ง จ านวน 40 แฟ้ม เป็นเงิน 2,311.20 บาท
4.แท่นตัดเทปใส แกน 3 นิ้ว ยี่ห้อโรบิน จ านวน 2 อนั
เป็นเงิน 115.56 บาท

13 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ส าหรับการประชมุเชงิปฏิบัติการเร่ือง 27,197.70 26,894.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
การจดัท าตัวชี้วดัเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืในบริบท เปน็เงิน 26,894.45 บาท เปน็เงิน 26,894.45 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 057/2561
ประเทศไทย (National Indicators) จ านวน 12 รายการ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 24 ส.ค.61
1.กระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม A4 ยี่ห้อไอเดียกรีน จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน
จ านวน 100 รีม เป็นเงิน 9,844.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.ปากกาลูกล่ืน (สีน้ าเงิน) ยี่ห้อควอนต้ัม จ านวน 360 ด้าม 
เป็นเงิน 1,155.60 บาท
3.ดินสอด า 2B ยี่ห้อออฟฟิสเวย ์จ านวน 30 โหล
เป็นเงิน 1,155.60 บาท
4.ปากกาไวท์บอร์ด หัวดกลม(สีด า,สีน้ าเงิน สีแดง อยา่งละ 20 ด้าม)
จ านวน 60 ด้าม เป็นเงิน 898.80 บาท
5.ลวดเยบ็กระดาษ เบอร์ 35 (กล่องละ 1,000 ตัว) ยี่ห้อแมก็ซ์
จ านวน 20 กล่อง เป็นเงิน 187.25 บาท
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6.คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 (กล่องละ 12 ตัว) ยี่ห้อออฟฟิศเวย์
จ านวน 30 กล่อง เป็นเงิน 240.75 บาท
7.คลิบหนีบกระดาษ เบอร์ 109 (กล่องละ 12 ตัว) ยี่ห้อออฟฟิศเวย์
จ านวน 30 กล่อง เป็นเงิน 834.60 บาท
8.แฟ้มซองพลาสติก ขนาด เอ-4 (12 ซอง/แพ็ค) ยี่ห้อออร์กา้
จ านวน 30 แพ็ค เป็นเงิน 1,027.20 บาท
9.แฟ้มเจาะ 2 รู พลาสติก ขนาด เอ-4 ยี่ห้อ XING 1114 
จ านวน 360 แฟ้ม เป็นเงิน 6,066.90 บาท
10.แฟ้มสันรูด ขนาด 5 มม. สีด า ขนาด เอ-4 (12 อนั/แพ็ค)
จ านวน 30 แพ็ค เป็นเงิน 4,622.40 บาท
11.ซองสีน้ าตาลไมม่คีรุฑ ขยายขา้ง C4 (KI) จ านวน 100 ซอง
เป็นเงิน 240.75 บาท
12.กระดาษฟลิปชาร์ท 65X90 ซม. (25แผ่น) จ านวน 4 เล่ม
เป็นเงิน 620.60 บาท

14 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 28,399.94 28,399.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากดั เนื่องจากการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(กองสถติิพยากร์,กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กลุ่มตรวจราชการและ เปน็เงิน 28,399.94 บาท เปน็เงิน 28,399.94 บาท ที่มกีารผลิต จ าหน่าย กอ่สร้าง หรือ 058/2561
ประสานภูมภิาค กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มชว่ยอ านวยการ ให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการ ลว. 24 ส.ค.61
ส านักงานเลขานุการกรม) จดัซ้ือจา้งคร้ังหนึ่งไมเ่กนิวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

15 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ 537,000.00 537,000.00 คัดเลือก 1.บริษัท ชยัเจริญคอมพิวเตอร์ จ ากดั 1.บริษัท ชยัเจริญคอมพิวเตอร์ จ ากดั เนื่องจากเป็นผู้มคุีณสมบัติและ สัญญาเลขที่ 
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนภูมภิาค) จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 531,750.00 บาท เป็นเงิน 531,750.00 บาท ยื่นขอ้เสนอทางเทคนิค ตรงตาม 017/61

2.บ. ซี.เอส.ที.เซอร์วสิเซส (2000) จก. เง่ือนไขที่ สสช. ก าหนด โดยเสนอ ลว. 24 ส.ค.61
เป็นเงิน 531,750.00 บาท ราคาอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
3. บ.โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จก. และราคากลางที่ก าหนด
เป็นเงิน 552,120.00 บาท
4.บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั
เป็นเงิน 487,920.00 บาท
5.บริษัท นิปด้า คอมพิวเตอร์ จ ากดั
เป็นเงิน 455,820.00 บาท
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16 จา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 980,000.00 975,072.12 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า เนื่องจากมคุีณสมบัติที่ถกูต้อง สัญญาเลขที่ 
และการส่ือสารเพื่อรองรับการจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ เจา้คุณทหารลาดกระบัง เจา้คุณทหารลาดกระบัง ครบถว้นตรงตามขอ้ก าหนด 018/61
(Big Data) จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 975,072.12 บาท เป็นเงิน 975,072.12 บาท ขอบเขตของงานและค่าใชจ้า่ย ลว. 24 ส.ค.61

ในการด าเนินโครงการอยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร


