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แบบ สขร. ๑

วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง เลขที่สัญญา หรอื

(บาท) (บาท) ใบสั่งซ้ือ/จ้าง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้  Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
V4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12060100-18354-0906- เปน็เงิน 12,840.00 บาท เปน็เงิน 12,840.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 207/2563
0017/59 รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 เม.ย. 63
 - AP/DC-V 5070/4070 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

Initial Drum Cartridge (60K) (CT351061) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

จ านวน 1 ชิ้น เปน็เงิน 12,840.00 บาท

(ศท. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) รวมเปน็เงิน 12,840.00 บาท

2 จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet Pro M404dn 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จก.(มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-62817-0942-0041/63 เปน็เงิน 6,313.00 บาท เปน็เงิน 6,313.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 023/2563
รหสั CF276XC จ านวน 1 กล่อง เปน็เงิน 6,313.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 เม.ย. 63
(กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สลก.) รวมเปน็เงิน 6,313.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้งานในกลุ่มประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 รายการดังนี้ 2,045.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. สต๊ิกเกอร์ PVC ขนาด 53X70 ซม. สีชมพู จ านวน 50 แผ่น เปน็เงิน 1,990.00 บาท เปน็เงิน 1,990.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 024/2563
เปน็เงิน 1,050.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 เม.ย. 63
2. คัตเตอร์ปากกา Olfa AK-1 (ในแพคมีใบมีดแถม 25 ใบ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

จ านวน 3 อัน เปน็เงิน 600.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3. เมาส์ USB ยี่หอ้ Anitech จ านวน 2 อัน เปน็เงิน 340.00 บาท

(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเปน็เงิน 1,990.00 บาท

4 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ ACER รุ่น Veriton M490G 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-10109-0938-0213/54 เปน็เงิน 2,086.50 บาท เปน็เงิน 2,086.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 208/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 เม.ย. 63
 - Repair Mainboard  (เมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เปน็เงิน 1,979.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge  จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาค) รวมเปน็เงิน 2,086.50 บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วนัที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2563
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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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วนัที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2563

5 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส าคัญ จ านวน 2 รายการ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1.จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส าคัญการส ารวจภาวะการท างานของ 65,000.00 47,400.00 เปน็เงิน 65,540.00 บาท เปน็เงิน 65,540.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 209/2563
ประชากร พ.ศ. 2562 (ฉบบั Pocket Book) จ านวน 1,000 เล่ม ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 เม.ย. 63
เปน็เงิน 42,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

2. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่ส าคัญผู้ท างานด้านเทคโนโลยี 35,000.00 26,000.00 ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2562 (ฉบบั Pocket BOOk)

จ านวน 500 เล่ม เปน็เงิน 23,540.00 บาท

(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน) รวมเปน็เงิน 65,540.00 บาท

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและ 30,000.00 23,041.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั บริษัท สหธรุกจิ จ ากดั เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
เคหะ พ.ศ. 2563  โดยใช้กับเคร่ืองพิมพH์P รุ่น Color Laser Jet เปน็เงิน 23,041.38 บาท เปน็เงิน 23,041.38 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 025/2563
Pro MFP M280nw  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000- ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 เม.ย. 63
62764-0943-0001/63 และเคร่ืองพิมพ์ HP Laser Jet Pro จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

M404 DN หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-62804- ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

0942-0028/63 และ 1105-03-12061000-62807-0942-0031/63

รายละเอียด ดังนี้

1. หมึกพิมพ์ ยีหอ้ HP รุ่น CF500X (Black) จ านวน 1 ตลับ

เปน็เงิน 2,726.36 บาท

2. หมึกพิมพ์ ยี่หอ้ HP รุ่น CF501X (Cyan) จ านวน 1 ตลับ

เปน็เงิน 2,869.74 บาท

3. หมึกพิมพ์ HP รุ่น CF502X (Yellow) จ านวน 1 ตลับ

เปน็เงิน  2,869.74 บาท

4. หมึกพิมพ์ ยี่หอ้ HP รุ่น CF503X (Magenta) จ านวน 1 ตลับ

เปน็เงิน 2,869.74 บาท

5. หมึกพิมพ์ ยี่หอ้ HP รุ่น CF276XC จ านวน 2 ตลับ 

เปน็เงิน 11,705.80 บาท

(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติประชากร) รวมเปน็เงิน 23,041.38 บาท
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7 จัดซ้ือเลนส์ซูมมุมกว้าง จ านวน 1 ตัว เพื่อใช้กับกล้องถ่ายรูป 60,000.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออวิด้า จ ากัด บริษัท ออวิด้า จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ระบบดิจิตอล เปน็เงิน 54,570.00 บาท เปน็เงิน 54,570.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 026/2563
 - เลนส์ซูมมุมกว้าง ยี่หอ้ Nikon รุ่น AF-S NIKKOR 14-24MM ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 เม.ย. 63
f/2.8G ED รับประกัน 1 ป ีและอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมเลนส์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ได้แก่ ฝาปดิเลนส์ด้านหลัง และกระเปา๋บ ุ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเปน็เงิน 54,570.00 บาท

 - เงินนอกงบประมาณ ส านักงานสถิติแหง่ชาติ (00904)

จ านวนเงิน 60,000.00 บาท

8 จ้างพิมพ์ซองพลาสติกใส่เอกสารของส านักงานฯ 90,000.00 89,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
 - ขนาด 10.5X13 นิ้ว + ฝากาว 3 นิ้ว เปน็เงิน 89,760.00 บาท เปน็เงิน 89,760.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 210/2563
 - เนื้อพลาสติก PPA สีขาวนม หนา 0.16 มม./คู่ ใช้แถบกาว ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 7 เม.ย. 63
ขนาด 8 มม. อย่างดี 1 เส้น พิมพ์ 1 สี 1 ด้าน จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

จ านวน 37,400 ใบ เปน็เงิน 89,760.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(กองสถิติพยากรณ์ กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ)

9 จ้างด าเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอท ี จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทโีอท ี จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. จ้างย้ายโทรศัพท ์เลขหมาย 02-142-1319 จ านวน 1 เลขหมาย เปน็เงิน 749.00 บาท เปน็เงิน 749.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 211/2563
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเปน็เงิน 535.00 บาท ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 เม.ย. 63
2. ย้าย Port Lan  จ านวน 1 จุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

(กลุ่มการเงินและบญัชี สลก.) รวมเปน็เงิน 214.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างจัดท าแผ่นปา้ยชื่อผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ภาครัฐ จ านวน 1 ปา้ย เปน็เงิน 2,033.00 บาท เปน็เงิน 2,033.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 212/2563
 - แผ่นปา้ยทองเหลือง นายทรงพล ใหม่สาลี ขนาดความกว้าง ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 เม.ย. 63
7 ซม. ยาว 50 ซม. ตัวอักษรภาษาไทย แบบ Angsana UPC จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

สีน้ าเงิน สูง 2.5 ซม. กัดกรด การจัดกึ่งกลางขึ้นอยู่กับตัวอักษร ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ความหนาของตัวอักษร 4 มม.

(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ) รวมเปน็เงิน 2,033.00 บาท
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ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วนัที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2563

11 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่หอ้ ACER รุ่น M490G 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-06-12061000-9953-0938-0184/54 เปน็เงิน 2,086.50 บาท เปน็เงิน 2,086.50 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 213/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 เม.ย. 63
 - Repair Mainboard (เมนบอร์ด) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เปน็เงิน 1,979.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 2 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)

รวมเปน็เงิน 2,086.50 บาท

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 2,576,000.00 2,576,000.00 ประกวดราคา บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จ ากัด บริษัท สยามนิสสัน มหานคร จ ากัด เนื่องจากเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว สัญญาเลขที่
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง e-bidding เปน็เงิน 2,443,000.00 บาท เปน็เงิน 2,443,000.00 บาท ที่มีคุณสมบติัและยื่นข้อเสนอครบ 019/63
ยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ (ทดแทนของเดิม) จ านวน 2 คัน เลชที่ (มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว) (กกค.เรียกต่อรองราคาแค่ผู้เสนอราคา ถ้วนถูกต้องเปน็ไปตามที่ก าหนดใน ลว. 16 เม.ย.63
ยี่หอ้ NISSAN NV350  URVAN  เปน็เงิน 2,443,000.00 บาท eb-2/2563 ขอยืนยันราคาเดิม) เอกสารประกวดราคาฯ และเสนอ

ลว. 11 มี.ค.63 ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณและ

ราคากลางที่ก าหนด

13 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 4,558.20 4,558.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12061000-13527-0942-0020/56 เปน็เงิน 4,558.20 บาท เปน็เงิน 4,558.20 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 214/2563
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 เม.ย. 63
 - Exchange Fuser (ชุดท าความร้อน) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

เปน็เงิน 3,156.50 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 - Change Paper Path (ชุดลูกยางทางเดินกระดาษ)

จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 995.10 บาท

 - Repair Solenoid (ตัวยกกระดาษ)  จ านวน 299.60 บาท

 - Service Charge จ านวน 1 งาน เปน็เงิน 107.00 บาท

(กลุ่มตรวจราชการและประสานภมูิภาค) รวมเปน็เงิน 4,558.20 บาท






Page 5

แบบ สขร. ๑

วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง เลขที่สัญญา หรอื

(บาท) (บาท) ใบสั่งซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วนัที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2563

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 755,773.10 755,773.10 คัดเลือก 1. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด เนื่องจากเปน็ผู้มีคุณสมบติัและยื่น สัญญาเลขที่
จ านวน 48 รายการ รวมเปน็เงิน 520,939.13 บาท จ ากัด (มหาชน) เปน็เงิน 520,939.13 บาท ข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตาม 020/63

เปน็เงิน 532,753.00 บาท เง่ือนไขที่ สสช. ก าหนดและเสนอ ลว. 20 เม.ย.63

2. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ราคาต่ าสุดอยู่ในวงเงินงบประมาณ

เปน็เงิน 549,330.51 บาท และราคากลางที่ก าหนด

3. บริษัท ท.ีเอ็น.แม็เน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด

เปน็เงิน 520,939.13 บาท

15 จ้างจัดท าวัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ปฏบิติังาน จ านวน 5 รายการ 60,000.00 52,216.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

รายละเอียด ดังนี้ เปน็เงิน 52,216.00 บาท เปน็เงิน 52,216.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 215/2563
1. แผ่นปา้ยทองเหลือง นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ขนาดแผ่น ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 เม.ย. 63
ทองเหลือง 10X40 ซม. ตัวอักษรแบบ Cordia UPC ตัวอักษร จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

สูง 3 ซม. หนา 0.3 ซม. ตัวอักษากัดลึกแล้วลงสีแดง พื้นผิว ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

กัดหยาบ ผิวทองเหลืองด้านหน้าชุบด้วยทองทั้งหมด แล้วเคลือบ

น้ ายาเคลือบเงา จ านวน 1 ปา้ย เปน็เงิน 4,601.00 บาท

2. แผ่นปา้ยสแตนเลสสีทอง ลายขนแมว ผู้อ านวยการส านักงาน

สถิติแหง่ชาติ ขนาดแผ่นสแตนเลส 25X124 ซม. ขอบ 2 ซม.

ตัวอักษรแบบ PSL Text ตัวอักษรไทย-อังกฤษ สูง 5 ซม. ตัวอักษร

กัดลึกแล้วลงสีน้ าเงิน จ านวน 1 ปา้ย เปน็เงิน 10,272.00 บาท

3. แผ่นปา้ยสแตนเลสสีทอง ลายขนแมว รองผู้อ านวยการส านักงาน

สถิติแหง่ชาติ ขนาดแผ่นสแตนเลส 25X110 ซม. ขอบ 2 ซม.

ตัวอักษรแบบ PSL Text ตัวอักษรไทย-อังกฤษ สูง 5 ซม. ตัวอักษร

กัดลึกแล้วลงสีน้ าเงิน จ านวน 1 ปา้ย เปน็เงิน 27,606.00 บาท 

4. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10

ประทบัคู่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมล

ลักษณพระบรมราชินี เคลือบลงบนผ้าใบ ขนาด 16X20 นิ้ว

พร้อมกรอบรูป จ านวน 1 รูป เปน็เงิน 2,675.00 บาท

5. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดี

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10
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แบบ สขร. ๑

วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง เลขที่สัญญา หรอื

(บาท) (บาท) ใบสั่งซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนเมษายน 2563

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ส านักงานสถิตแิห่งชาติ
วนัที่   1-30   เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2563

ประทบัคู่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมล

ลักษณพระบรมราชินี เคลือบลงบนผ้าใบ ขนาด 12X18 นิ้ว

พร้อมกรอบรูป จ านวน 3 รุป เปน็เงิน  7,062.00 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเปน็เงิน 52,216.00 บาท

16 จ้างเปดิ Port Lan จ านวน 2 จุด บริเวณ หอ้งประชุม 401 428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
และหอ้งประชุม 402 เพื่อใช้งานตามโครงการท างานที่บา้น เปน็เงิน 428.00 บาท เปน็เงิน 428.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 216/2563
(WORK FROM HOME) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ใหบ้ริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 เม.ย. 63
ถึง 30 มิถุนายน 2563 จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

(กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ฯ ศท.) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

รวมเปน็เงิน 428.00 บาท

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ 24,787,600.00 24,787,600.00 ประกวดราคา 1. บ. มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จก. บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) เนื่งอจากเปน็ผู้มีคุณสมบติัและยื่น สัญญาเลขที่
ทดแทนและเพิ่มศักยภาพ (ส่วนกลาง) จ านวน 6 รายการ e-bidding เปน็เงิน 19,508,668.00 บาท เปน็เงิน 19,276,300.00 บาท ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนเปน็ไปตาม 021/63

เลชที่ 2. บ. แอมโปไมโครซิส จ ากัด ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ลว. 24 เม.ย.63

eb-1/2563 เปน็เงิน 20,495,738.54 บาท และเสนอราคาต่ าสุดอยู่ในวงเงิน

ลว. 28 ก.พ.63 3. บ. บญุ เทคโนโลยี จก. งบประมาณ และราคากลางที่

เปน็เงิน 23,678,555.00 บาท ก าหนด

4. บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

เปน็เงิน 19,276,300.00 บาท


