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1 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม และของที่ระลึกส าหรับ 57,210.00 57,205.10
ผู้เข้าร่วมประชุม  ACSS9  ดังนี้
1. จัดซ้ือของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ACSS9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษทั ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,248.50 บาท เป็นเงิน 41,248.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2563
1.1. แก้วเบญจรงค์ พร้อมจานรองฝาปิด จ านวน 11 ชิ้น ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ต.ค.62
เป็นเงิน 21,186.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
1.2. กระเป๋าผักตบชวา จ านวน 75 ชิ้น เป็นเงิน 20,062.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ) รวมเป็นเงิน  41,248.50 บาท

2. จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม ACSS9 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 4 รายการ ดังนี้ เป็นเงิน 15,956.60 บาท เป็นเงิน 15,956.60 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2563
2.1. ซองใส่ป้ายชื่อ (บัตร โรบิน 205) จ านวน 75 ซอง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ต.ค.62
เป็นเงิน 975.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2.2. สายคล้องบัตรก้ามปู จ านวน 75 เส้น เป็นเงิน 3,750.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.3. แฟม้สันกวา้ง 120 A4 จ านวน 20 แฟม้ 
เป็นเงิน 1,079.60 บาท
2.4. FLASH DRIVE SANDISK SCDZ73 USB 3.0 จ านวน 75 อัน
เป็นเงิน 10,152.00 บาท
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ) รวมเป็นเงิน  15,956.60 บาท

2 จ้างเหมาบริการรถส าหรับขนย้ายชุดบอร์ด 2 หน้า และ 13,000.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.เอฟ.มีเดียส์ จ ากัด บริษทั เจ.เอฟ.มีเดียส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
อุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการด้านสถิติของประชาคมอาเซียน เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2563
จ านวน 1 คัน พร้อถอดประกอบและติดต้ัง โดยขนย้ายจาก ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 ต.ค.62
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนกลาง ไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เนนตัล กรุงเทพฯ ในวนัที่ 8 ตุลาคม 2562 และขนย้ายจาก ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ กลับมายัง ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ส่วนกลาง ในวนัที่ 11 ตุลาคม 2562
(กองนโยบายและวชิาการสถิติ นว.) 
รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

3 จัดซ้ือสต๊ิกเกอร์พลาสติก PP สีขาว  ขนาด เอ-4 ยีห่้อบอส 4,280.00 3,894.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด บริษทั ออฟฟศิแลนด์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
(ห่อละ 30 แผ่น) เป็นเงิน 3,894.80 บาท เป็นเงิน 3,894.80 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2563
(กลุ่มบริหารพสัดุ สลก.) เป็นเงิน 3,894.80 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 ต.ค.62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4 จัดซ้ือหนังสือพมิพเ์ข้าห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2563 16,045.00 16,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด บริษทั รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 16,045.00 บาท เป็นเงิน 16,045.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/2563
1. ไทยรัฐ ฉบับละ 10.-บาท/วนั จ านวน 244 ฉบับ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 ต.ค.62
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  30 กันยายน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
2563) เป็นเงิน 2,440.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.เดลินิวส์ ฉบับละ 10.-บาท/วนั จ านวน 244 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  30 กันยายน
2563) เป็นเงิน 2,440.00 บาท
3 . ข่าวสด ฉบับละ 10.-บาท/วนั จ านวน 244 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  30 กันยายน
2563) เป็นเงิน 2,440.00 บาท
4.  คมชัดลึก ฉบับละ 10.-บาท/วนั จ านวน 244 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  30 กันยายน
2563) เป็นเงิน 2,440.00 บาท
5. ไทยโพสต์ ฉบับละ 15.-บาท/วนั จ านวน 244 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  30 กันยายน
2563) เป็นเงิน 3,660.00 บาท
6. ประชาชาติธรุกิจ ฉบับละ 25.-บาท (2 ฉบับ/สัปดาห์
ทุกวนัพธุ และวนัเสาร์ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน
2563) จ านวน 105 ฉบับ เป็นเงิน 2,625.00 บาท
(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ 
งานห้องสมุด) รวมเป็นเงิน  16,045.00 บาท
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

5 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน ตุลาคม 2562 235,840.00 235,840.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วนัที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 จ านวน 20 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/100  ลว. 14 ส.ค. 62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/100  ลว. 14 ส.ค. 62 มีประสบการณ์ความช านาญ 002/2563
ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 235,840.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 235,840.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 021/2563
จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ งบประมาณและราคากลาง ลว. 11 ต.ค. 62
1. โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562
2. โครงการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562
3. โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562
4. โครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 3)
พ.ศ. 2562

6 จ้างบริการรักษาความปลอดภยัอาคารและสถานที่ 1,736,184.00 1,736,184.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องจากมีคุณสมบัติและคุณภาพ สัญญาเลขที่
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ม.56 เป็นเงิน 1,736,184.00 บาท เป็นเงิน 1,736,184.00 บาท ในการดูแลให้บริการรักษาความ 001/63
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) (2) (ช) ปลอดภยัในทรัพย์สินของส านักงานฯ ลว. 16 ต.ค. 62

และดูแลความปลอดภยัแก่เจ้าหน้า
ของส านักงานฯ ซ่ึงได้รับสิทธพิเิศษ

7 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานที่ส านักงาน 1,617,000.00 1,617,000.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรคลีน เซฟต้ี  บริษทั พพีเีอ็น 51 จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและ สัญญาเลขที่ 
สถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 e-bidding เป็นเงิน 1,709,500.00 บาท เป็นเงิน 1,617,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตรงตามราย 002/63
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เลชที่ 2. บริษทั พพีเีอ็น 51 จ ากัด ละเอียดเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร ลว. 17 ต.ค.62
จ านวนพนักงาน 15 คน เป็นเงิน 1,617,000.00 บาท eb-17/2562 เป็นเงิน 1,617,000.00 บาท   - มีผู้ยืน่ข้อเสนอ จ านวน 8 ราย ประกวดราคาและเสนอราคาต่ าสุด

ลว. 22 ส.ค.62 3. บ. ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จก. มีคุณสมบัติถูกต้อง จ านวน 6 ราย อยูใ่นวงเงินงบประมาณและราคา
เป็นเงิน 1,647,600.00 บาท มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จ านวน 2 ราย กลาง
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรสิริ คลีนนิ่ง
เป็นเงิน 1,720,000.00 บาท
5. บริษทั ทรูวนั จ ากัด
เป็นเงิน 1,930,500.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิติชัย คลีนนิ่ง
เป็นเงิน 1,689,600.00 บาท
7. หจก. เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วสิ
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
8. บ. รักษาความปลอดภยั จิณณพดั จก.
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

8 จ้างพมิพซ์องบรรจุแบบสอบถามขยายข้าง โครงการส ารวจ 45,500.00 292,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษา เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด บริษา เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 29,211.00 บาท เป็นเงิน 29,211.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 022/2563
จ านวน 6,500 ซอง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ต.ค.62
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน  29,211.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 195,840.00 195,840.00 เฉพาะเจาะจง รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ รายชื่อตามบันทึกกองบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง
ต้ังแต่วนัที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 20 คน ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/112  ลว. 9 ต.ค. 62 ข้อมูลสถิติ ที่ 03.3/112  ลว. 9 ต.ค. 62 มีประสบการณ์ความช านาญ 023/2563
ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 195,840.00 บาท จ านวน 20 คน เป็นเงิน 195,840.00 บาท และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน ถึง 042/2563
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ งบประมาณและราคากลาง ลว. 18 ต.ค. 62
1. โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2562
2. โครงการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562
3. โครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562

10 เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,990,000.00 1,990,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นผู้มีตุณสมบัติ ถูกต้อง สัญญาเลขที่ 
ระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 1,990,000.00 บาท เป็นเงิน 1,990,000.00 บาท ครบถ้วน และยืน่ข้อเสนอเป็น 003/63
(ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) วรรคหนึ่ง ประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอราคา ลว. 21 ต.ค. 62
เป็นเงิน 1,990,000.00 บาท (2) (จ) เหมาะสมอยูใ่นวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

11 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 242,676.00 242,676.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 242,676.00 บาท เป็นเงิน 242,676.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/63
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ต.ค.62
เป็นเงิน 242,676.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์โปรแกรมประยุกต์ 418,600.00 418,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ระบบบริหารสารนิเทศ (CMS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วรรคหนึ่ง เป็นเงิน 418,600.00 บาท เป็นเงิน 418,600.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 005/63
ระยะเวลา 12 เดือน (2) (ข) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ต.ค.62
(ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน  418,600.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

13 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์ระบบ 396,910.08 396,910.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด บริษทั ไทยเควสท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
บริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ วรรคหนึ่ง เป็นเงิน 396,910.08 บาท เป็นเงิน 396,910.08 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/63
พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน (2) (ข) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ต.ค.62
(ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 396,910.08 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

14 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการแผนที่ 324,000.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากัด บริษทั เดอะแมปเปอร์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ขอบเขตการแจงนับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ม.56 เป็นเงิน 324,000.00 บาท เป็นเงิน 324,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/63
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 ต.ค.62
เป็นเงิน 324,000.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

15 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับปรุงการจัดท าและ 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
การให้บริการข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ม.56 เป็นเงิน 450,000.00 บาท เป็นเงิน 450,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/63
พ.ศ. 2563 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ต.ค.62
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563) (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 450,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

16 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประชาสัมพนัธ์ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เน็กเซนเทล จ ากัด บริษทั เน็กเซนเทล จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 300,000.00 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 009/63
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ต.ค.62
เป็นเงิน 300,000.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

17 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 1,296,000.00 1,296,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีเอเบิล จ ากัด บริษทั จีเอเบิล จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
คอมพวิเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจ าปี ม.56 เป็นเงิน 216,000.00 บาท เป็นเงิน 216,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 010/63
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ต.ค.62
( 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563) (2) (จ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 1,296,000.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

18 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 14,474,532.00 14,474,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด บริษทั คอมพวิเตอร์ยูเนี่ยน จ ากัด เนื่องจาก บริษทัฯเสนอราคาตรง สัญญาเลขที่ 
อุปกรณ์ต่อพว่งและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้าน ม.56 เป็นเงิน 14,449,992.00 บาท เป็นเงิน 14,449,992.00 บาท ตามเง่ือนไขทีก าหนด ราคาอยูใ่น 011/63
ความมั่นคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน วรรคหนึ่ง (บริษทั ฯ ยินดีลดราคาลงเหลือ งบประมาณและราคากลาง ลว. 24 ต.ค.62
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) (2) (จ) 14,449,992.00 บาท พร้อมยินดีด าเนิน
เป็นเงิน 14,449,992.00 บาท) การเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตงาน)

19 จ้างบ ารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ 4,900,000.00 4,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด บริษทั มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาเลขที่ 
ต่อพว่งและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความ ม.56 เป็นเงิน 4,900,000.00 บาท เป็นเงิน 4,900,000.00 บาท ถูกต้อง เสนอราคาเหมาะสม 012/63
มั่นคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน วรรคหนึ่ง และข้อเสนอทางเทคนิคตรงตาม ลว. 24 ต.ค.62
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) (2) (จ) ข้อก าหนดตามขอบเขตการจ้าง
เป็นเงิน 4,900,000.00 บาท อยูใ๋นงบประมาณและราคากลาง

20 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้าออกและระบบ 257,400.00 257,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จก. เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
รักษาความปลอดภยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ม.56 เป็นเงิน 257,400.00 บาท เป็นเงิน 257,400.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 013/63
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 ต.ค.62
เป็นเงิน 257,400.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

21 จ้างท ากฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินโฟเควสท์ จ ากัด บริษทั อินโฟเควสท์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
2563  จ านวน 6 เดือน ม.56 เป็นเงน 60,990.00 บาท เป็นเงน 60,990.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/63
(1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ต.ค.62
เป็นเงิน 60,990.00 บาท) (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

22 จ้างเหมาบริการท างานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 288,000.00 เฉพาะเจาะจง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ ม.56
1. จ้าเหมาบริการท างานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 144,000.00 วรรคหนึ่ง นายถนอม  ประภารัตน์ นายถนอม  ประภารัตน์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปีงบปะมาณ 2563 (2) (ข) เป็นเงิน 144,000.00 บาท เป็นเงิน 144,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 015/63
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ต.ค.62
เป็นเงิน 144,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม 2562
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน ตลุาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

2. จ้าเหมาบริการท างานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์ มากหลาย นายสาโรจน์ มากหลาย เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ สัญญาเลขที่ 
ประจ าปีงบปะมาณ 2563 ม.56 เป็นเงิน 144,000.00 บาท เป็นเงิน 144,000.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 016/63
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) วรรคหนึ่ง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ต.ค.62
เป็นเงิน 144,000.00 บาท (2) (ข) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

23 จ้างพมิพว์ารสาร สานสถิติ ปีงบประมาณ 2563 100,000.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพมิพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพมิพ์ เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 8,000 เล่ม เป็นเงิน 99,800.00 บาท เป็นเงิน 99,800.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 043/2563
(กลุ่มประชาสัมพนัธ ์สลก.) เป็นเงิน 99,800.00 บาท ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค. 62

จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


