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1 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-10005- เปน็เงิน 5,243.00 บาท เปน็เงิน 5,243.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 459/2561
0942-0018/54 รายการอะไหล่ที่เปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ก.ย.61
 - Change Mainboard (เปล่ียนเมนบอร์ดฺ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 3,745.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Power Supply (เปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย)
จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 1,498.00 บาท

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 4 รายการ 199,983.00 199,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออวด้ิา จ ากัด บริษทั ออวด้ิา จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1.จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 199,983.00 บาท เป็นเงิน 199,983.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 059/2561
 1.1. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 45.7 ล้านพกิเซล ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ก.ย.61
ยี่หอ้ Nikon รุ่น 850 Kit พร้อมเลนส์ Nikon AF-S-24-120mm.f/ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
4G ED VR จ านวน 1 ตัว เปน็เงิน 162,105.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2. จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ
2.1. แฟลช ยี่หอ้ Nikon รุ่น SB-5000 จ านวน 1 ตัว
เปน็เงิน 18,896.20 บาท
2.2. แบตเตอร่ีกร๊ิป Nikon รุ่น MB-D-18 จ านวน 1 อัน
เปน็เงิน 16,585.00 บาท
2.3. แบตเตอร่ีลิเธยีม Nikon รุ่น EN-EL15A จ านวน 1 ก้อน
เปน็เงิน 2,396.80 บาท

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 32,635.00 32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากัด บริษทั ไทยพฒันาครุภณัฑ์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
1. ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก รุ่น D-744 ยี่หอ้ไทพทั (สีเทา) เป็นเงิน 32,635.00 บาท เป็นเงิน 32,635.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 060/2561
จ านวน 4 ตู้ เปน็เงิน 22,684.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ก.ย.61
2. ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 3 ชั้น รุ่น DO-313S ยี่หอ้ไทพทั จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(สีเทาสลับ) จ านวน 3 ตู้ เปน็เงิน 9,951.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารนิรภยั 4 ล้ินชัก ลีโก้ 101,650.00 101,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล บริษทั ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น LEECO-TB4C-4D ขนาด 51.5X78.7X155.1 ซม. เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 061/2561
จ านวน 2 ตู้ เปน็เงิน 101,650.00 บาท เปน็เงิน 101,650.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 10 ก.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

5 จ้างซ่อมเปล่ียนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มกระจกหน้า 60% 24,206.61 24,206.61 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 เปน็เงิน 24,206.61 บาท เปน็เงิน 24,206.61 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 460/2561
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ก.ย.61

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทฯไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทฯไทย) จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น  Docucentre IV 4070 เปน็เงิน 34,240.00 บาท เปน็เงิน 34,240.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 461/2561
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-14645-0906-0008/57 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.ย.61
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docuentre IV 4070 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-1467-0906-0010/57

(กลุ่มจัดเกบ็ขอ้มูลพืน้ที่ 3 กองบริหารจัดเกบ็ขอ้มูลสถติิ)

รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน
 - ดรัม ลูกกล้ิงสร้างภาพ จ านวน 2 ลูก

7 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 4,130.20 4,130.20 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น CLP-680ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-14806- เปน็เงิน 4,130.20 บาท เปน็เงิน 4,130.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 462/2561
0943-0002/57 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนมีดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว.20 ก.ย.61
 - Change Main Gear Assy (เปล่ียนชุดเฟอืงหลัก) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

8 จ้างโครงการปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่าง 707,000.00 707,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วชิามัย จ ากัด บริษทั วชิามัย จ ากัด เนื่องจากมีคุณวมบติัถูกต้อง สัญญาเลขที่ 
และระบบงานสุ่มตัวอย่าง ตาม เป้นเงิน 700,000 บาท เป้นเงิน 700,000 บาท ครบถ้วน เปน็ไปจามข้อก าหนด 019/61

ม.56 (2) (ค) (บริษทั ปรับลดราคาใหเ้ปน็จ านวนเงิน (บริษทั ปรับลดราคาใหเ้ปน็จ านวนเงิน ขอบเขตของงาน (TOR) โดยมี ลว. 20 ก.ย.61
7,000.-บาท และเพิม่งานจากที่ก าหนดไว้ 7,000.-บาท และเพิม่งานจากที่ก าหนดไว้ บคลากรในการพฒันาระบบแต่ละ
ในขอบเขตของงาน (TOR)) ในขอบเขตของงาน (TOR)) ต าแหน่งงานตามหลักเกณฑ์การ

จ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
และไม่เกินตามราคากลางที่ก าหนด
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกันยายน 2561
ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ

วันที ่  1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เคร่ืองพมิพสี์ Inkjet ขนาด A0 487,706.00 487,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด บริษทั สหธรุกิจ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
(44-Inch) พร้อมขาต้ัง (ทดแทนของเดิม) จ านวน 2 เคร่ือง เปน็เงิน 487,706.00 บาท เปน็เงิน 487,706.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 020/61
 - ทดแทนเคร่ืองพมิพ ์ยี่หอ้ HP Designjet 510 หมายเลขครุภณัฑ์ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ก.ย.61
1105-05-12061000-10096-0966-0944-0017/54 (พก.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
 - ทดแทนเคร่ืองพมิพ ์ยี่หอ้ HP Designjet 800 หมายเลขครุภณัฑ์ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
NSO-0944-0008/47 (นว.)

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 12 รายการ 367,360.39 330,908.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟทีก้า จ ากัด บริษทั โฟทีก้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
เป็นเงิน 330,908.20 บาท เป็นเงิน 330,908.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 062/2561

ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.ย.61
จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพือ่ยกระดับส านักงานสถิติแหง่ชาติ 3,000,000.00 ######### เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยบรูพา มหาวทิยาลัยบรูพา เนื่องจากมีคุณสมบติัและข้อเสนอ สัญญาเลขที่ 
ใหส้อดคล้องกับแผนปฏรูิป ม.70 (3) (ช) เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท ด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วน ตรง 021/61

ตามขอบเขตของงาน (TOR) และ ลว. 28 ก.ย.61
ข้อเสนอด้านราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง
ที่ก าหนด

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โครงการจัดซ้ือหน่วยจัดเก็บข้อมูล 8,800,000.00 ######### คัดเลือก 1. บริษทั อะธนี่า ไอ ที จ ากัด บ. กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จก. เนื่องจากเปน็ผู้มีคุณสมบติัและยื่น สัญญาเลขที่ 
ภายนอก (External Storage) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ม.56 (1) (ก) เป็นเงิน 8,594,240.00 บาท เป็นเงิน 6,096,860.00 บาท ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน โดยเปน็ผู้ 022/61
San Switch จ านวน 1 ระบบ 2. บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด ลว. 28 ก.ย.61

เปน็เงิน 8,550,000.00 บาท
3. บ. กนกสิน เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จก.
เปน็เงิน 6,096,860.00 บาท
4. บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด
เปน็เงิน 8,299,000.00 บาท


