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1 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทนนท ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อินทนนท ซัพพลาย จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. เคร่ืองปรับอากาศ ยี่หอ้ สตาร์แอร์ ขนาด 36,415.93บีทีย/ูช.ม. เปน็เงิน  2,354.00 บาท เปน็เงิน  2,354.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 365/2562
รุ่น AR365E/FCR5-13011 หมายเลขเคร่ือง 08C5907290 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ก.ย.62
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060100-18351-0904-0033/59 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้า) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - ล้างใหญ่ท าความสะอาดคอล์ยร้อน,คอล์ยเย็น,โบลเออร์,
ฟิลเตอร์ และตัวถัง พร้อมตรวจเช็คระบบน้ ายา
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 1,070.00 บาท
2. เคร่ืองปรับอากาศ ยี่หอ้ สตาร์แอร์ รุ่น ARE44/FCN1600
ขนาด 44,100 บีทีย/ูช.ม. หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-

18352-0904-0034/59 (เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวนใต้ฝ้า)
 - ล้างใหญ่ท าความสะอาดคอล์ยร้อน,คอล์ยเย็น,โบลเออร์,
ฟิลเตอร์ และตัวถัง พร้อมตรวจเช็คระบบน้ ายา
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 1,284.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ,กลุ่มสารบรรณ สลก.) 
รวมเปน็เงิน 2,354.00 บาท

2 จ้างเหมาบริการรถบสัปรับอากาศพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง และ 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บรัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด บรัท เวคินทร์ แทรเวล จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พนักงานขับรถ การประชุมเชิงปฏบิติัการ การถอดบทเรียน เปน็เงิน 270,000.00 บาท เปน็เงิน 270,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 366/2562
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ก.ย.62
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 
จากศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - โรงแรมลองบชี การ์เดน โฮเต็ล
แอนด์ สปา และหาดนางรอง จังหวัดชลบรีุ - ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเปน็เงิน 270,000.00 บาท

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกันยายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกันยายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(ขาว-ด า และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อ นาท ี(ทดแทนของเดิม) เปน็เงิน 386,056.00 บาท เปน็เงิน 386,056.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 080/2562

 ยี่หอ้ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-VII C5573 หรือ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.ย. 62
เรียกว่า "DC7C5573S-S" ความเร็ว 55 แผ่นต่อนาท ีพร้อม จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เคร่ืองปอ้นต้นฉบบัอัตโนมัติ (อ่านคร้ังเดียวพร้อมกัน 2 หน้า ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
อัตโนมัติ) หมึกสี 4 สี จ านวน 2 ชุด (ไม่รวมในเคร่ือง)
จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 386,056.00 บาท
(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเปน็เงิน 386,056.00 บาท

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก แบบพิมพ์ 5,007.60 5,007.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
กระดาษ ยี่หอ้ คาสิโอ รุ่น DR-120WE  จ านวน 2 เคร่ือง เปน็เงิน 5,007.60 บาท เปน็เงิน 5,007.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 081/2562
เปน็เงิน 5,007.60 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 ก.ย. 62
(กลุ่มการเงินและบญัชี สลก.) รวมเปน็เงน 5,007.60 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

5 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 70,200.00 70,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จ ากัด บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ระดับ  XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens (ทดแทนของเดิม) (บญัชีราคา เปน็เงิน 55,640.00 บาท เปน็เงิน 55,640.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 082/2562
ยี่หอ้ GYGAR รุ่น B-50 จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 55,640.00 บาท มาตรฐาน ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 ก.ย. 62
(กองรดยบายและวิชาการสถิติ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบคุคล) ของ สงป. จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รวมเปน็เงิน 55,640.00 บาท เคร่ืองละ 70,200.00บาท) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งานกับ รถยนต์ 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ยี่หอ้ อีซูซุ หมายเลขทะเบยีน ชย-2713 หมายเลขครุภณัฑ์ เปน็เงิน 3,199.30 บาท เปน็เงิน 3,199.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 083/2562
1105-01-12060200-5733-0702-0002/50 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 ก.ย. 62
 - แบตเตอร่ี ขนาด 12V 75AH ยีห่้อ GS/GT120  จ านวน 1 ลูก จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เปน็เงิน 3,199.30 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

7 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 (รีมละ 500 แผ่น) 150,000.00 147,808.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
Idea green  จ านวน 1,600 รีม เปน็เงิน 147,808.00 บาท เปน็เงิน 147,808.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 084/2562
(กลุ่มสารบรรณ สลก.) เปน็เงิน 147,808.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ก.ย. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกันยายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

8 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 8,858.53 8,858.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลล์ จ ากัด บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลล์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เปล่ียนไส้กรองอากาศฯ รถยนต์ ยี่หอ้ อีซูซุ หมายเลขทะเบยีน เปน็เงิน 8,858.53 บาท เปน็เงิน 8,858.53 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 367/2562
ชย-2713 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-5733-0702- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.ย.62
0002/50 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เปน็เงิน 8,858.53 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น Veriton X270 1,647.80 1,647.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทคเซอร์วิส จ ากัด บริษัท พ.ีซี.เทคเซอร์วิส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12061000-9250-0938-0005/53 เปน็เงิน 1,647.80 บาท เปน็เงิน 1,647.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 368/2562
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียนดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.ย.62
 - VGA Cark 1GB DDR3 GT210 Longwell จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 1,540.80 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์)
รวมเปน็เงิน 1,647.80 บาท

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ หอ้ง GFMIS 54,441.60 54,441.60 เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  HP LaserJet P1102 (CE285AC) เปน็เงิน 54,441.60 บาท เปน็เงิน 54,441.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 085/2562
จ านวน 24 กล่อง เปน็เงิน 54,441.60 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.ย.62
(กลุ่มการเงินและบญัชี สลก.) รวมเปน็เงิน 54,441.60 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-620ND 124,110.00 124,109.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทกี้า จ ากัด บริษัท โฟทกี้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 4 รายการ  ดังนี้ เปน็เงิน 124,109.30 บาท เปน็เงิน 124,109.30 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 086/2562
1. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Samsung หรัส CLT K508L Black ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.ย.62
จ านวน 7 กล่อง เปน็เงิน 26,027.75 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung รหัส CLT C508L Cyan ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 7 กล่อง เปน็เงิน 32,693.85 บาท
3. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung รหัส CLT M508L Magenta

จ านวน 7 กล่อง เปน็เงิน 32,693.85 บาท
4. หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung รหสั CLT Y508L Yellow
จ านวน 7 กล่อง เปน็เงิน 32,693.85 บาท
(กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สลก.) รวมเปน็เงิน 124,109.30 บาท
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกันยายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

12 จ้างด าเนินการตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ ส าหรับรถยนต์ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ยี่หอ้ นิสสัน ทะเบยีน ฮค-4248 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01- เปน็เงิน  588.50 บาท เปน็เงิน  588.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 369/2562
12060200-3553-0702-0006/49 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ก.ย.62
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) เปน็เงิน 588.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างประชาสัมพันธ์ส านักงานสถิติแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 2,500,000.00 2,546,243.33 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลเลเบลิ จ ากัด บริษัท ซิลเลเบลิ จ ากัด เนื่องจากเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่มี สัญญาเลขที่
e-bidding ได้คะแนนรวม 86.52 คะแนน เปน็เงิน 2,399,903.00 บาท คุณสมบติัและยื่นข้อเสนอทางด้าน 036/62

เลขที่ เสนอราคาเปน็เงิน 2,399,903.00 บาท เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเปน็ ลว. 24 ก.ย.62
eb-14/2562 2. บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จ ากัด   - มีผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน 3 ราย ผู่ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ซ่ึงอยู่ใน
ลว. 1 ส.ค.62 ได้คะแนนรวม 85.60 คะแนน ผ่านคุณสมบติั จ านวน 2 ราย วงเงินงบประมาณและราคากลาง

เสนอราคาเปน็เงิน 2,316,220.00 บาท ไม่ผ่านคุณสมบัติ จ านวน 1 ราย ที่ก าหนด
3. บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดด้ิง จ ากัด
(ไม่ผ่านคุณสมบติัและยื่นเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเง่ือนไขทขี้อ
ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ)

14 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท ากรอบการ 1,300,000.00 1,300,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เนื่องจากเปน็ผู้ส่งข้อเสนอด้าน สัญญาเลขที่
พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของกองบริหารจัดการระบบสถิติ โดยสถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ ราคาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 037/62
ส านักงานสถิติแหง่ชาติ ในราชการ ในราชการ ซ่ึงมี รายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง ลว. 27 ก.ย.62

เปน็เงิน 1,300,000.00 บาท เปน็เงิน 1,300,000.00 บาท และได้เสนอข้อเสนอด้านราคา
ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลางที่ก าหนด

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 1,328,916.00 1,328,915.75 ประกวดราคา 1.บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั เนื่องจากเปน็ผู้ที่มีคุณสมบติัและ สัญญาเลขที่
จ านวน 48 รายการ เปน็เงิน 938,676.76 บาท e-bidding เปน็เงิน 952,704.46 บาท เป็นเงิน 938,676.76 บาท ยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน ตรง 038/62

เลขที่ 2.บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก. (มหาชน) ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร ลว. 30 ก.ย.62
eb-15/2562 เปน็เงิน 967,964.80 บาท   - มีผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน 4 ราย ประกวดราคาฯ และเสนอราคา
ลว. 15 ส.ค.62 3. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด ผ่านคุณสมบติั จ านวน 2 ราย ต่ าสุด

เปน็เงิน 1,058,000.00 บาท ไม่ผ่านคุณสมบัติ จ านวน 2 ราย

4. บริษัท โฟทกี้า จ ากัด
เปน็เงิน 938,676.76 บาท
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เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนกันยายน 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วนัที่   1-30   เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 5,027,010.80 5,027,010.80 ประกวดราคา 1. บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) เนื่องจากเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่มี สัญญาเลขที่
เพื่อทดแทน (ส่วนกลาง) เปน็เงิน 4,986,000.00 บาท e-bidding เสนอราคาเปน็เงิน 4,999,000.00 บาท เป็นเงิน 4,986,000.00 บาท คุณสมบติัและยื่อข้อเสนอถูกต้อง 039/62

เลขที่ (คณะกรรมการฯได้เจราต่อรองราคา ครบถ้วนตามที่ก าหนดในเอกสาร ลว. 30 ก.ย.62
eb-16/2562 และบริษัทฯยินดีลดราคาใหค้งเหลือ  - มีผู้ยืน่ข้อเสนอ 2 ราย ประกวดราคาฯ  และเปน็ประโยชน์
ลว. 16 ส.ค.62 4,986,000.00 บาท)  ต่อราชการ และอยู่ในวงเงิน

2. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด งบประมาณและราคากลางที่ก าหนด
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่
ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ

17 จ้างท าวัสดุที่ใช้ในการปฏบิติังานโครงการส ามะโนประชากรและ 5,000,000.00 4,998,612.00 ประกวดราคา - - อยู่ระหว่างพิจารณารอผล -
เคหะ พ.ศ. 2563 (เส้ือแจ็กเก็ต จ านวน 15,000 ตัว) e-bidding การประกวดราคา
ประกอบด้วย เลขที่
1. เส้ือแจ็กเก็ตส าหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน eb-18/2562
ระดับประเทศและระดับจังหวัด จ านวน 1,200 ตัว ลว. 2 ก.ย. 62
2. เส้ือแจ็กเก็ตส าหรับจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิติังานเก็บ
รวบรวมข้อมูล จ านวน 13,800 ตัว
(กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม)
รวมเปน็เงิน 4,420,800.00 บาท


