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แบบ สขร. ๑

1 จัดซ้ือไส้กรองน้้ำ เพือ่ใช้กบัเคร่ืองกรองน้้ำ 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ 20,000.00 15,836.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลเตอร์ ซัพพลำย จ้ำกดั บริษัท ฟิลเตอร์ ซัพพลำย จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
UNI-PURE  จ้ำนวน 20 เคร่ือง หมำยเลขครุภัณฑ์ สบก-1072-001- เป็นเงิน 15,836.00 บำท เป็นเงิน 15,836.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 040/2563
01/53, สบก-1072-002-01/53, สบก-1072-003/01/53, สบก 1072- ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 1 ก.ย. 63
004-01/53, สบก-1072-008-01/53, ศทก-1072-001-02/53, จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ศทก-1072-003-02/53, สสค-1072-001-03/53, สสก-1072-002-03/53 ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

สนว-1072-001-04/53, สพก-1072-001-05/53, สบจ-1072-001-06/53

สบจ-1072-002-06/53, สธม-1072-001-07/53, กพร-1072-001-08/53

ศสร-1072-001-85/53, สพป-1072-006-01/53, สพป-1072-007-01/53

และ สพป-1072-008-01/53

รำยละเอียด ดังนี้

1. ไส้กรองน้้ำ PP(Sediment) Colandas  ขนำด 10 นิ้ว

จ้ำนวน 40 ชิ้น เป็นเงิน 1,284.00 บำท

2. ไส้กรองน้้ำ  Carbon Block Colandas ขนำด 10 นิ้ว

จ้ำนวน 40 ชิ้น เป็นเงิน 3,852.00 บำท

3. ไส้กรองน้้ำ GAC Carbon Colandas ขนำด 10 นิ้ง

จ้ำนวน 40 ชิ้น เป็นเงิน 3,424.00 บำท

4. ไส้กรองน้้ำ Post Carbon Colandas ขนำด 12 นิ้ว

จ้ำนวน 40 ชิ้น เป็นเงิน 3,852.00 บำท

5. ไส้กรองน้้ำ Post Carbon Colandas ขนำด 10 นิ้ว

จ้ำนวน 40 ชิ้น เป็นเงิน 3,424.00 บำท

(กลุ่มช่วยอ้ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 15,836.00 บำท

2 จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกเสียงและวสัดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 5 รำยกำร 22,052.70 22,052.70 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำร์คพอยท์ โซลูชัน จ้ำกดั บริษัท มำร์คพอยท์ โซลูชัน จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
รำยละเอียดังนี้ เป็นเงิน 22,052.70 บำท เป็นเงิน 22,052.70 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 041/2563
1.อุปกรณ์บันทึกเสียง Sony UX570  จ้ำนวน 4 อัน ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 3 ก.ย. 63
เป็นเงิน 17,933.20 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

2. Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN (40248) ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

จ้ำนวน 2 อัน เป็นเงิน 1,284.00 บำท

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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แบบ สขร. ๑

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3. Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (15M) GOLD GLINK

จ้ำนวน 3 เส้น เป็นเงิน 1,123.50 บำท

4. USB Optical Mouse LOGITECH (M100R) จ้ำนวน 5 อัน

เป็นเงิน 1,337.50 บำท

5. USB Keyboard LOGITECH (K120)  จ้ำนวน 1 อัน

เป็นเงิน 374.50 บำท

(กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กองนโยบำยและวชิำกำรสถิติ)

รวมเป็นเงิน 22,052.70 บำท

3 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงระบบจัดกำรฐำนข้อมูลกรอบตัวอย่ำงและระบบ 500,000.00 500,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วชิำมัย จ้ำกดั บริษัท วชิำมัย จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ สัญญำเลขที่
งำนสุ่มตัวอย่ำง (ฐำนข้อมูลแจงนับ) เป็นเงิน 500,000.00 บำท เป็นเงิน 500,000.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 024/63
กำ้หนดเวลำส่งมอบพัสดุหรือให้งำนแล้วเสร็จภำยใน 180 วนั ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 3 ก.ย. 63
นับถัดจำกวนัลงนำมในสัญญำ จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

(ใช้เงินงบประมำณโครงกำรส้ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563) ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

4 จัดซ้ือกระติกน้้ำสแตนเลสทรงกระบอก เกบ็ควำมร้อน หรือเย็น 32,000.00 31,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจ็ดดำวเหนือ เอน็เตอร์ไพรส์ จก. บ. เจ็ดดำวเหนือ เอน็เตอร์ไพรส์ จก. เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
ขนำดโดยประมำณ 5.5X19 ซม. ปริมำตรบรรจุ 350 มิลลิลิตร เป็นเงิน 31,500.00 บำท เป็นเงิน 31,500.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 287/2563
(ประมำณ 2 ถ้วยกำแฟ) พร้อมสกนีตรำสัญลักษณ์ส้ำนักงำนสถิติ ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 8 ก.ย. 63
แห่งชำติ 1 จุด จ้ำนวน 150 ใบ เป็นเงิน 31,500.00 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

(กลุ่มช่วยอ้ำนวยกำร สลก.) รวมเป็นเงิน 31,500.00 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส้ำเนำระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก ้รุ่น DD 4450 7,139.04 7,139.04 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ้ำกดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-14650-0916-0002/57 เป็นเงิน 7,139.04 บำท เป็นเงิน 7,139.04 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 288/2563
รำยกำรอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 8 ก.ย. 63
 - ตัวปิดลูกโม่ด้ำนขวำ (C2792372) จ้ำนวน 1 ชิ้น จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 1,890.69 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

 - ชุดตัวหนีบไข (C2792310) จ้ำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 5,248.35 บำท

(กองบริหำรจัดเกบ็ข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 7,139.04 บำท
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แบบ สขร. ๑

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

6 จ้ำงซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre 2,974.60 2,974.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ำกดั บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
M700 Tower หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-18512-0938- เป็นเงิน 2,974.60 บำท เป็นเงิน 2,974.60 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 289/2563
0176/59 รำยกำรที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว.9 ก.ย. 63
 - Change Harddisk 2 TB Seagate (หน่วยเกบ็ข้อมูล) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

จ้ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,867.60 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

 - Service Charge จ้ำนวน  1 งำน เป็นเงิน 107.00 บำท

(กลุ่มประสำนสถิติด้ำนภำรกจิ กองบริหำรจัดกำรระบบสถิติ)

รวมเป็นเงิน 2,974.60 บำท

7 จ้ำงซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ยีห่้อ Fuji Xerox รุ่น  Docucentre-IV4070 17,120.00 17,120.00 เฉพำะเจำะจง บ. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. บ. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-14627-0906-0004/57 เป็นเงิน 17,120.00 บำท เป็นเงิน 17,120.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 290/2563
รำยกำรอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 18 ก.ย. 63
 - AP/DC - IV5070/4070/3070 Drum Cartridge (96k) (CT350942) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

จ้ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,120.00 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

(ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 17,120.00 บำท

8 จ้ำงซ่อมเคร่ือง  Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-775ND 6,398.60 6,398.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ำกดั บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วสิ จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
หมำยเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-13564-0943-0001/56 เป็นเงิน 6,398.60 บำท เป็นเงิน 6,398.60 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 291/2563
รำยกำรอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 24 ก.ย. 63
 - Change CASSETTE-ROLLER RETARD (ชุดลูกยำงโหลดกระดำษ) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

จ้ำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 727.60 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

 - Change Tranfer Belt (สำยพำนล้ำเลียงหมึก) จ้ำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 5,082.50 บำท

 - Change SHEET-RETARD (ตัวรีดกระดำษ) จ้ำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 481.50 บำท

 - Service Charge จ้ำนวน 1 งำน เป็นเงิน 107.00 บำท

(กลุ่มสถิติรำยได้รำยจ่ำย กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 6,398.00 บำท
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แบบ สขร. ๑

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ 499,630.00 499,630.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ้ำกดั บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ทดแทนและเพิม่ศักยภำพประจ้ำปีงบประมำณ 2563 เป็นเงิน 499,630.00 บำท เป็นเงิน 499,630.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 042/2563
จ้ำนวน 9 รำยกำร ดังนี้ ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 28 ก.ย. 63
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ส้ำหรับงำนตัดต่อวดีีโอ จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

และงำนประชำสัมพันธพ์ร้อมระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Pro ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

for Workstations ยี่ห้อ HP รุ่น HP Z4 G4 Workstation 

รับประกนัจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 3 ปี จ้ำนวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน 79,000.00 บำท

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ส้ำหรับจัดท้ำคลังข้อมูล

กำรวเิครำะห์ข้อมูลระดับสูงและกำรจัดท้ำรำยงำนแบบ Interactive

พร้อมระบบปฏิบัติกำร Windows 10 Pro for Workstations

ยี่ห้อ HP รุ่น HP Z4 G4 Workstation รับประกนัจำกเจ้ำของ

ผลิตภัณฑ์ 3 ปี จ้ำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 127,800.00 บำท

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Macbook Pro ยี่ห้อ Apple Macbook Pro

รุ่น 13 นิ้ว รับประกนัจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 1 ปี จ้ำนวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน 49,900.00 บำท

4. เคร่ืองพิมพ์ A3 ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี ยี่ห้อ HP รุ่น HP

Color LaserJet Professional CP5225DN รับประกนัจำกเจ้ำของ

ผลิตภัณฑ์ 3 ปี จ้ำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 126,260.00 บำท

5. ชุดโปรแกรม Flipping Book จ้ำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 47,080.00 บำท

6. ชุดโปรแกรม Magix VEGAS Pro 18 จ้ำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 36,000.00 บำท

7. ชุดโปรแกรม Nero Platinum 2020 จ้ำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 5,900.00 บำท

8.  ชุดโปรแกรม VSO Downloader Ultimate จ้ำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 3,990.00 บำท

9. ชุดโปรแกรม Microsoft office Home & Business 2019

จ้ำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 23,700.00 บำท
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 ของสัญญาหรอืข้อตกลง
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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(กลุ่มบริกำรและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ ศท.) 

รวมเป็นเงิน 499,630.00 บำท

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ้ำนวน 3 รำยกำร ดังนี้ 457,060.00 602,200.00

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ้ำนวน 1 รำยกำร

1.1.จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 276,060.00 เฉพำะเจำะจง บ. สยำมเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จก. บ. สยำมเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จก. เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ระดับ XGA ขนำด 5,000 ANSI Lumens (ทดแทนของเดิม) เป็นเงิน 276,060.00 บำท เป็นเงิน 276,060.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 043/2563
ยี่ห้อ GYGAR รุ่น S45 จ้ำนวน 6 เคร่ือง เป็นเงิน 276,060.00 บำท ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 29 ก.ย. 63
(ศท. 3, นว. 3) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

(รำคำกลำงจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส้ำนักงบประมำณ ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

ธนัวำคม 2562 รำคำเคร่ืองละ 70,200.00 บำท)

2. จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จ้ำนวน 2 รำยกำร

2.1. กล้องส้ำหรับกำรประชุมออนไลน์ ยี่ห้อ Logitech รุ่น Logitech 181,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. (มหำชน) บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จก. (มหำชน) เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
Group จ้ำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 97,000.00 บำท (ศท.2) เป็นเงิน 181,000.00 บำท เป็นเงิน 181,000.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 044/2563
(รำคำกลำงจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส้ำนักงบประมำณ ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 29 ก.ย. 63
ธนัวำคม 2562 รำคำตัวละ 48,500.00 บำท) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

2.2. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนำด 5,500 ANSI ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

Lumens (ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ ACER รุ่น PL6610T WUXGA 

Laser จ้ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 84,000.00 บำท (ศท.1)

(รำคำกลำงจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส้ำนักงบประมำณ 

ธนัวำคม 2562 รำคำเคร่ืองละ 84,000.00 บำท)

(กองนโยบำยวชิำกำรสถิติ และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

ส่ือสำร) รวมเป็นเงิน 457,060.00 บำท

11 จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในงำนประชำสัมพันธ ์ 60,000.00 59,507.84

1.จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในงำนประชำสัมพันธ ์จ้ำนวน 6 รำยกำร ดังนี้ 30,507.84 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ้ำกดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1.1. External Harddisk 2.5 USB 3.0 - 5 TB ยี่ห้อ WD รับประกนั เป็นเงิน 30,507.84 บำท เป็นเงิน 30,507.84 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 045/2563
3 ปี จ้ำนวน 4 อัน เป็นเงิน 19,559.60 บำท ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 29 ก.ย. 63
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วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1.2. โฟมอัด 5 มม. ขนำด 50X100 ซม. จ้ำนวน 100 แผ่น จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

เป็นเงิน 4,066.00 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

1.3. ถ่ำนชำร์จ ขนำด AA ควำมจุ 2,000 Mah แรงดัน 1.2V

รับประกนั 3 เดือน จ้ำนวน 12 กอ้น เป็นเงิน 1,797.60 บำท

1.4. เม้ำส์ ยี่ห้อ โลจิเทค รับประกนั 3 เดือน จ้ำนวน 3 อัน

เป็นเงิน 414.00 บำท

1.5. ไส้ปำกกำเจล ขนำด 0.7 มม. สีน้้ำเงิน ยี่ห้อเพนเทล

จ้ำนวน 6 อัน เป็นเงิน 147,66 บำท

1.6. พรมอันดเรียบ (แดง-ด้ำ) ขนำดกวำ้ง 2 เมตร ยำว 25 เมตร

หนำ 3 มม. รับประกนั 3 เดือน จ้ำนวน 1 ม้วน เป็นเงิน 4,494.00 บำท

(กลุ่มประชำสัมพันธ ์สลก.) รวมเป็นเงิน 30,507.84 บำท

2. จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในงำนประชำสัมพันธ ์จ้ำนวน 5 รำยกำร ดังนี้ 29,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดิทัศน  เอีย่มรักษำ นำยอดิทัศน  เอีย่มรักษำ เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
2.1. พำนธปูเทียนแพประดิษฐ์ โทนสีเหลือง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง เป็นเงิน 29,000.00 บำท เป็นเงิน 29,000.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 046/2563
8 นิ้ว จ้ำนวน 1 พำน เป็นเงิน  6,000.00 บำท ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 29 ก.ย. 63
2.2. พำนธปูเทียนแพประดิษฐ์ โทนสีม่วง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

8 นิ้ว จ้ำนวน 1 พำน เป็นเงิน 6,500.00 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

2.3. พำนธปูเทียนแพประดิษฐ์ โทนฟ้ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง

8 นิ้ว จ้ำนวน 1 พำน เป็นเงิน 6,500.00 บำท

2.4. พำนดอกไม้แห้ง โทนสีเหลือง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิ้ว 

(พำนอลูมิเนียม) จ้ำนวน 5 พำน เป็นเงิน 5,000.00 บำท

2.5. พำนดอกไม้แห้ง โทนสีม่วง ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 นิ้ว

(พำนอลูมิเนียม) จ้ำนวน 5 พำน เป็นเงิน 5,000.00 บำท

(กลุ่มประชำสัมพันธ ์สลก.) รวมเป็นเงิน 29,000.00 บำท

12 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรกำรศึกษำและพัฒนำต้นแบบกำรจัดท้ำส้ำมะโน 11,000,000.00 10,809,600.00 เฉพำะเจำะจง ส้ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และ ส้ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และ เนื่องจำกมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำเลขที่
ประชำกรและเคหะจำกฐำนข้อมูลทะเบียน (Register-based census) เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช) เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช) ถูกต้อง ตรงตำมที่กำ้หนดใน 025/2563

เป็นเงิน 10,809,600.00 บำท เป็นเงิน 10,700,000.00 บำท ขอบเขตของงำน และมีข้อเสนอ ลว. 29 ก.ย.63
ด้ำนรำคำเหมำะสม อยู่ในวงเงิน
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(คณะกรรมกำรฯได้เจรจำต่อรองรคำ งบประมำณและรำคำกลำงที่

โดยส้ำนักงำนพัฒนำวทิยำสตร์และ กำ้หนด

เทคโนโลยีแห่งชำติ ยินดีปรับลดรำคำ

เป็นจ้ำนวนเงิน 109,600.00 บำท)

13 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรกำรศึกษำและพัฒนำต้นแบบระบบบัญชี 20,000,000.00 19,999,800.00 เฉพำะเจำะจง สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ เนื่องจำกมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญำเลขที่
ข้อมูลกลำงภำครัฐ (Government Data Catalog) และระบบ ทหำรลำดกระบัง ทหำรลำดกระบัง ถูกต้อง ตรงตำมที่กำ้หนดใน 026/2563
นำมำนุกรม (Directory Services) เป็นเงิน 19,999,800.00 บำท เป็นเงิน 19,868,000.00 บำท ขอบเขตของงำน และมีข้อเสนอ ลว. 29 ก.ย.63

(คณะกรรมกำรฯได้เจรจำต่อรองรำคำ ด้ำนรำคำเหมำะสม อยู่ในวงเงิน

โดยสถำบันฯยินดีปรับลดรำคำเหลือ งบประมำณและรำคำกลำง

เป็นเงิน 19,868,000.00 บำท) ที่กำ้หนด

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำนและครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 71,909.35 73,075.35 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ้ำกดั บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
จ้ำนวน 9 รำยกำร ดังนี้ เป็นเงิน 71,909.35 บำท เป็นเงิน 71,909.35 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 047/2563
1. เคร่ืองโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ ยี่ห้อ OPEN VOX รุ่น C200 รับประกนั 1 ปี ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 30 ก.ย. 63
จ้ำนวน 3 เคร่ือง เป็นเงิน 2,503.80 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

2. เคร่ืองเย็บกระดำษ ยี่ห้อแม็กซ์ รุ่น HD12N/24 รับประกนั 1 ปี ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

จ้ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,616.60 บำท

3. เคร่ืองเจำะกระดำษ ยี่ห้อคำร์ล รุ่น 120 รับประกนั 1 ปี ยกเวน้อก

เจำะและแผ่นรองเจำะ จ้ำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 11,556.00 บำท

4. เคร่ืองเจำะกระดำษและเข้ำเล่มแบบเจำะกระดำษและเข้ำเล่ม

มือโยก ยี่ห้อเดลล่ี รุ่น 3871 รับประกนั 1 ปี จ้ำนวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน 1,444.50 บำท

5. กระดำนฟลิปชำร์ท ยี่ห้อ Mountain รุ่น R-700EX รับประกนั

3 เดือน จ้ำนวน 2 แผ่น เป็นเงิน 12,412.00 บำท

6. กระดำนไวท์บอร์ด รับประกนั 3 เดือน จ้ำนวน 1 แผ่น

เป็นเงิน 3,188.60 บำท

7. รถเข็น ยี่ห้อจ้มโบ้ รุ่น HB-213 รับประกนั 3 เดือน ยกเวน้ลูกล้อ

จ้ำนวน 3 คัน เป็นเงิน 17,735.25 บำท
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แบบ สขร. ๑

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8. ตู้เย็น ขนำด 13 คิวบิกฟุต (ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อซัมซุง

รุ่น RT38K501JS8/ST 14.1 คิวบิกฟุต รับประกนั 1 ปี

จ้ำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 17,334.00 บำท

9. เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 1 ลิตร ยี่ห้อ อีเล็คโทรลักซ์ รุ่น Z1230

รับประกนั 1 ปี จ้ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 2,118.60 บำท

(นว.,พก.,สศ.,สม.,ศท., สลก.กชอ., และกลุ่มประชำสัมพันธ)์

รวมเป็นเงิน 71,909.35 บำท

(รำคำกลำงจำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส้ำนักงบประมำณ 

ธนัวำคม 2562)

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด้ำ) 480,000.00 480,000.00

ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที (ทดแทนของเดิม) และเคร่ืองพิมพ์ส้ำเนำ

ระบบดิจิตอลควำมละเอียด 300 X 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว 

(ทดแทนของเดิม) ดังนี้

1.ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล (ขำว-ด้ำ) 120,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชำร์ป ไทย จ้ำกดั บริษัท ชำร์ป ไทย จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที (ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ SHARP MX-M4050 เป็นเงิน 99,510.00 บำท เป็นเงิน 99,510.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 048/2563
ควำมเร็ว 40 แผ่นต่อนำที จ้ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 99,510.00 บำท ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 30 ก.ย. 63
(ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

2. ครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เคร่ืองพิมพ์ส้ำเนำระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 360,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกดั บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ้ำกดั เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
300 X 600 จุดต่อตำรำงนิ้ว (ทดแทนของเดิม) ยี่ห้อ ริโซ่ SF5330EII เป็นเงิน 319,930.00 บำท เป็นเงิน 319,930.00 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 049/2563
จ้ำนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 319,930.00 บำท ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 30 ก.ย. 63
(กองนโยบำยวชิำกำรสถิติ สลก. กลุ่มสำรบรรณ) จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

16 จ้ำงเหมำด้ำเนินกำรจัดสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำ 184,140.00 184,140.00 เฉพำะเจำะจง ส้ำนักงำนบริหำรทรัพยสิ์นและกฬีำ ส้ำนักงำนบริหำรทรัพยสิ์นและกฬีำ เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
รับรำชกำรในต้ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำรและต้ำแหน่ง มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 292/2563
เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัตงำน ของส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นเงิน 184,140.00 บำท เป็นเงิน 184,140.00 บำท ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 30 ก.ย. 63
จ้ำนวน 1 งำน เป็นเงิน 184,140.00 บำท จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน
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แบบ สขร. ๑

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

(สลก. กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที)่ รวมเป็นเงิน 184,140.00 บำท ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

 - เงินนอกงบประมำณ  - ค่ำธรรมเนียมกำรสอบแข่งขัน

เป็นเงิน 184,000.00 บำท

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน จ้ำนวน 13 รำยกำร 499,978.90 499,978.90 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกดั  จี ดับเบิ้ลย ู(1996) ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกดั  จี ดับเบิ้ลย ู(1996) เนื่องจำกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุ ใบส่ังจ้ำง
1. โต๊ะท้ำงำนผู้บริหำร ขนำด 180 x 152-210 X 75 ซฒ. เป็นเงิน 499,978.90 บำท เป็นเงิน 499,978.90 บำท ที่มีกำรผลิต จ้ำหน่ำย กอ่สร้ำง หรือ 050/2563
จ้ำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 21,132.50 บำท (สศ.1 , ศย.1) ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร ลว. 30 ก.ย. 63
2. โต๊ะท้ำงำน 2 ล้ินชัก หน้ำโต๊ะหนำ 25 มม. มีรำงคีย์บอร์ด ขนำด จัดซ้ือจ้ำงคร้ังหนึ่งไม่เกนิวงเงิน

150 X 80 X75 ซม. (ทดแทนของดิม) จ้ำนวน 14 ตัว ตำมที่กำ้หนดในกฎกระทรวง

เป็นเงิน 52,430.00 บำท (ศท.1, นว.5, บส.1, พก.1, บจ.1, ศย.1, สค.4)

3. เกำ้อี้ท้ำงำนผู้บริหำรมีท้ำวแทน ปรับระดับสูงต้่ำ โยกเอนได้โครงสร้ำง

ท้ำจำกเหล็กชุปโครเมี่ยม ขนำด 62X69X112-122 ซม. 

(ทดแทนของเดิม 1) จ้ำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 17,976.00 บำท 

(กกจ.1,ศท.1.สศ.2,พก.1,ศย.1)

4. เกำ้อี้ท้ำงำน มีท้ำวแขน ปรับระดับสูงต้่ำ โยกเอนได้ โครงสร้ำงท้ำจำก

เหล็กชุปโครเมี่ยม ขนำด 55X58X89-99 ซม. (ทดแทนของเดิม 69)

จ้ำนวน 92 ตัว เป็นเงิน 196,880.00 บำท (กงบ.3, กกจ.4, กสบ.7,

กปส.4, กยง.1,กนต.1,ตภ.3,ศท.11, นว.10, บส.4,พก.2,บจ.6,สม.6,

พร.5,ศย.19,สค.6)

5. เกำ้อี้จัดงำน (พร้อมผ้ำคลุมสีขำว) ขนำด 44X59X91.5 ซม.

จ้ำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 1,990.20 บำท (กปส.2)

6. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนำด 105X60X75 ซม. จ้ำนวน 2 ตัว

เป็นเงิน  4,173.00 บำท (กปส.2)

7. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนำด 183X76.2X75 ซม. จ้ำนวน 5 ตัว

เป็นเงิน 8,025.00 บำท (นว.5)

8. ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 4 ฟุต พร้อมขำรองสีด้ำ ขนำด 

119X40.8X87.8 ซม. สีเทำสลับ จ้ำนวน 14 ตู้ เป็นเงิน 44,940.00 บำท

(กพด.4, กกจ.10)
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แบบ สขร. ๑

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

วันที ่  1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขป         เลขที่และวันที่       
 ของสัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรอืจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

9. ตู้เหล็กบำนเล่ือนทึก 4 ฟุต พร้อมขำรองสีด้ำ ขนำด 119X40.8X87.8

ซม. สีเทำสลับ จ้ำนวน 8 ตู้ เป็นเงน 24,824.00 บำท 

(กนต. 5, กคธ.2, สค.1)

10. ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัด สีเทำสลับ ขนำด 47X62X132 ซม.

จ้ำนวน 8 ตู้ เป็นเงิน 22,641.20 บำท (กกจ. 5, กปส.1, กชอ.1, พร.1)

11. ตู้เหล็กแบบ 2 บำน ขนำด 87.6X40.6X183 ซม. จ้ำนวน 7 ตู้

เป็นเงิน 27,713.00 บำท (กปส.6, พร.1)

12. ตู้เอกสำรแบบ 2 บำน (ทดแทนของเดิม 4) ขนำด 80X40X84 ซม.

จ้ำนวน 20 ตู้ เป็นเงิน 42,372.00 บำท (กงบ. 5, ศท.6, สศ.2, พก.2,

บจ.5)

13. ตู้เอกสำรแบบบำนโล่ง ขนำด 80X40X84 ซม. จ้ำนวน 20 ตู้

เป็นเงิน 34,882.00 บำท (กงบ.20)

(สค.,สศ.,นว.,บจ.,พก.,บส.,สม.,ศท.,ศย.,ตภ.,พร.,สลก.กกจ.,กบส.,กชอ.,

กนต., กคธ.,กปส.,กย.,กงบ.,และ กพด.)

รวมเป็นเงิน 499,978.90 บำท


