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1 จ้างตรวจเช็คหม้อน ้ารถยนต์ (เน่ืองจากเติมน ้าบ่อยมาก) ของ 17,959.95 17,959.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ้ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ้ากัด เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รถยนต์ ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ์1105-01-12060200-9493- เป็นเงิน 17,959.95 บาท เป็นเงิน 17,959.95 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/2564
0702-0004/53 เป็นเงิน 17,959.95 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 พ.ย. 63
(กลุ่มช่วยอ้านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 17,959.95 บาท จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างเปิด  Port Lan จ้านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 005/2564
รวมเป็นเงิน 214.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 พ.ย. 63

จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างพิมพ์วารสารสารสถิติ ปีงบประมาณ 2564 จ้านวน 4 ฉบับๆ ละ 100,000.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ้ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ้ากัด เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
2,000 เล่ม รวม 8,000 เล่ม เป็นเงิน 99,800.00 บาท ดังนี เป็นเงิน 99,800.00 บาท เป็นเงิน 99,800.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/2564
1. ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม  กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 พ.ย. 63
จ้านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2564 ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง
จ้านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท
3. ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2564
จ้านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท
4. ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2564
จ้านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 99,800.00 บาท

4 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้าหรับเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 2,205,000.00 2,204,284.53 คัดเลือก 1.บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก. (มหาชน) .บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก. (มหาชน) เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี
จ้านวน 51 รายการ เป็นเงิน 1,611,060.48 บาท เป็นเงิน 1,611,060.48 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 014/64

2. บริษัท ทีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ้ากัด เง่ือนไขท่ี สสช.ก้าหนด และเสนอ ลว. 5 พ.ย.63
เป็นเงิน 1,651,817.85 บาท (มีผู้ย่ืนข้อเสนอ จ้านวน 3 ราย) ราคาต้่าสุด
3. บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด
เป็นเงิน 1,661,792.39 บาท

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ส้าหรับตัดต่อ intel 4770 Core i7 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-14654-0938-0002/57 เป็นเงิน 7,169.00 บาท เป็นเงิน 7,169.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียนมี ดังนี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 พ.ย. 63
 - Change VGA 4GB GDDR6 GTX16650 SUPER GIGABYTE OC จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(เปล่ียนการ์ดจอแสดงภาพความคมชัดสูง) จ้านวน 1 ชุด ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 7,169.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็ฯเงิน 7,169.00 บาท

6 จัดซื อแบตเตอต่ีรถยนต์ ส้าหรับรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลข 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ้ากัด บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ้ากัด เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซื อ
ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458- เป็นเงิน 3,199.30 บาท เป็นเงิน 3,199.30 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2564
0702-0007/56 รายละเอียดดังนี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 พ.ย. 63
 - แบตเตอร่ี GS รุ่น GT195R ขนาด 12V 85Ah จ้านวน 1 ลูก จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 3,199.30 บาท ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ้านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,199.30 บาท

7 จ้างบ้ารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ 4,446,235.20 4,446,235.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ้ากัด บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ้ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขท่ี 
ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความ ม.56 เป็นเงิน 4,446,235.20 บาท เป็นเงิน 4,440,000.00 บาท ครบถ้วนและย่ืนข้อเสนอท่ีเป็น 015/64
ม่ันคง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระยะเวลา 3 เดือน วรรคหน่ึง (บริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาคงเหลือ ประโยชน์ต่อทางราชการ เสนอ ลว. 13 พ.ย.63
ตั งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง  15 กุมภาพันธ์ 2564) (2) (จ) เป็นเงิน  4,440,000.00 บาท) ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงินงบ
เป็นเงิน 4,440,000.00 บาท ประมาณและราคากลาง

8 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-14802-0942-0003/57 เป็นเงิน 2,461.00 บาท เป็นเงิน 2,461.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังนี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 พ.ย. 63
 - Change Main Gear (เปล่ียนชุดเมนเกียร์) จ้านวน 1 ชุด จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,461.00 บาท ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศท.) รวมเป็นเงิน 2,461.00 บาท

9 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ อาการเข้าเกียร์ 4 แล้ว เคร่ืองจะสะดุด 46,903.45 46,903.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ้ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ้ากัด เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ของรถยนต์ ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 46,903.45 บาท เป็นเงิน 46,903.45 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 009/2564
9496-0702-0004/53  จ้านวน 1 งาน เป็นเงิน 46,903.45 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 พ.ย. 63
(กลุ่มช่วยอ้านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 46,903.45 บาท จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Apple Macbook Pro 40,339.00 40,339.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ้ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ้ากัด เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-20608-0954-0001/61 เป็นเงิน 40,339.00 บาท เป็นเงิน 40,339.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 0010/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังนี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 พ.ย. 63
 - Change Logic Board (เมนบอร์ด แผงวงจรหลัก) จ้านวน 1 ชุด จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 23,433.00 บาท ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Keyboard (คีย์บอร์ด) จ้านวน 1 อัน
เป็นเงิน 16,799.00 บาท
 - Service Charge จ้านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศท.) รวมเป็นเงิน 40,339.00 บาท

11 จ้างท้าร่ม เพ่ือเป็นของสมนาคุณโครงการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและ 410,400.00 256,158.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยซิตี อัมเบรล่า จ้ากัด บริษัท ไทยซิตี อัมเบรล่า จ้ากัด เน่ืองจากการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564  จ้านวน 3,420 คัน เป็นเงิน 340,974.00 บาท เป็นเงิน 340,974.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 0011/2564
เป็นเงิน 340,974.00 บาท รายละเอียด ดังนี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 30 พ.ย. 63
1. ร่มพับ 2 ตอน สีเขียว ขนาดประมาณ 21 นิ ว จัดซื อจ้างครั งหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ด้ามจับแบบมือเปิดเป็นพลาสติกพร้อมเชือกจับขนาดประมาณ 2.5 นิ ว ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง
3. ชนิดผ้าโพลีเอสเตอร์ เคลือบ UV กันแดดและน ้า
4. ลักษณะร่ม
 - โครงร่มแกนขาว ซ่ีด้า จ้านวน 8 ก้าน หัวจุกสีเงิน
 - แกนร่มชุบโครเม่ียมขนาด 10 มิลลิเมตร
 - ตุ้มร่มท้าจากเหล็กเกรดอย่างดี ปลายมนกลม
5. สกรีนโลโก้ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยตัวอักษรสีขาว
จ้านวน 1 ต้าแหน่ง ด้านตรงข้ามสกรีนโลโก้คุณมาดี (สี) พร้อมตัวอักษร
สีขาว (ม่ันใจในส้านักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไป
อย่างม่ันคง) จ้านวน 1 ต้าแหน่ง รวมเป็น 2 ต้าแหน่ง
6. บรรจุในซองผ้าสีเขียว (ไม่สกรีน) และถุง PP ใส
7. บรรจุ 12 คัน ต่อ 1 กล่อง
(กองบริหารจัดเก็บข้อมู฿ลสถิติ กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล)
รวมเป็นเงิน 340,974.0 บาท


