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1 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการขยายระบบติดตามบริหาร 27,664,200.00 28,107,733.36 ประกวดราคา 1. บ. เอ็นทีที โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จก. 4. กิจการค้าร่วมมอนสเตอร์ เอเอ็มอาร์ เน่ืองจากเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมี สัญญาเลขท่ี 
จัดการผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ e-bidding เป็นเงิน 24,450,000.00 บาท เป็นเงิน 15,823,695.00 บาท คุณสมบัติและย่ืนข้อเสนอทางด้าน 018/64
จ านวน 1 ระบบ เลชท่ี 2. บ. เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จก. (มหาชน) เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ท่ี ลว. 8 ม.ค.64

eb-5/2563 เป็นเงิน 23,900,000.00 บาท   - มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ ได้คะแนนรวมสูงสุด ซ่ึงอยู่ในวงเงิน
ลว. 7 ส.ค.63 3. บ. ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณและราคากลางท่ีก าหนด

เป็นเงิน 18,511,000.00 บาท จ านวน 16 ราย (ต่ ากว่าเงินงบประมาณ
4. กิจการค้าร่วมมอนสเตอร์ เอเอ็มอาร์   - แต่ย่ืนข้อเสนอ 4 ราย 11,840,505.00 บาท คิดเป็นอัตรา
เป็นเงิน 15,823,695.00 บาท ร้อยละ 42)

2 จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการส ารวจยอดขายรายไตรมาส 22,500.00 13,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2564 จ านวน 15,000 แผ่น เป็นเงิน 13,050.00 บาท เป็นเงิน 13,050.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 037/2564
(กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 ก.พ. 64
รวมเป็นเงิน 13,050.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน - งานครัว จ านวน 4 รายการ ดังน้ี 50,000.00 47,636.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนน่ิง เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1.ถุงขยะด าขนาดใหญ่ 30 X 40  น้ิว จ านวน 500 กิโลกรัม แอนด์ ซัพพลาย แอนด์ ซัพพลาย ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 009/2564
เป็นเงิน 26,750.00 บาท เป็นเงิน 47,636.40 บาท เป็นเงิน 47,636.40 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 ก.พ.64
2. น้ ายาถูพ้ืน ย่ีห้อ  Whiz ขนาด 800 มล. จ านวน 300 ถุง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 14,445.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
3. ผงซักฟอก ขนาด 60 กรัม ย่ีห้อ บรีส จ านวน 50 โหล
เป็นเงิน 2,675.00 บาท
4. ไม้ขนไก่ อย่างหนา จ านวน 16 อัน เป็นเงิน 3,766.40 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 47,636.40 บาท

4 จัดซ้ือผ้าขนหนู เพ่ือเป็นของสมนาคุณโครงการส ารวจพฤติกรรม 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ็ดดาวเหนือ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เจ็ดดาวเหนือ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 จ านวน 4,000 ผืน เป็นเงิน 400,000.00 บาท เป็นเงิน 400,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 010/2564
เป็นเงิน 400,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ก.พ. 64
(กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล  บจ.) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 400,000.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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5 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ ACER รุ่น Veriton 2,514.50 2,514.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100-13573-0938- เป็นเงิน 2,514.50 บาท เป็นเงิน 2,514.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 038/2564
0063/56 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ก.พ. 64
 - Change Hard disk 1 TB WD จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,407.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 2,514.50 บาท

6 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Ink jet ชนิดสี ย่ีห้อ HP Photosmart 1,904.60 1,904.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
รุ่น D5360 หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0943-001-04/51 เป็นเงิน 1,904.60 บาท เป็นเงิน 1,904.60 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 039/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 3 ก.พ. 64
 - Change Main Gear (ชุดเฟือง) จ านวน 1 ชุด ราคาต่ าสุด
เป็นเงิน 995.10 บาท
 - Repair Service Station (ซับหมึก) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 802.50 บาท
 - Service  Charge จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองบริหารจัดการระบบสถิติ)
รวมเป็นเงิน 1,904.60 บาท

7 จ้างพิมพ์รายงานตัวช้ีวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 80,000.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. บ. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จก. เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
ส่ือสาร พ.ศ. 2562 จ านวน 700 เล่ม เป็นเงิน 63,665.00 บาท เป็นเงิน 63,665.00 บาท เป็นเงิน 63,665.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 040/2564
(กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.) เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 5 ก.พ. 64
รวมเป็นเงิน 63,665.00 บาท ราคาต่ าสุด

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการส่ือสารถ่ายทอดสด (Live) 43,000.00 42,205.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังซ้ือ
ผ่าน Facebook จ านวน 4 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 42,205.08 บาท เป็นเงิน 42,205.08 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 011/2564
1.อุปกรณ์จับภาพหน้าจอ VIDEO CAPTURE DEVICE ELGATO เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 11 ก.พ. 64
HD60S (USB 3.0) จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 16,157.00 บาท ราคาต่ าสุด
2. เคร่ืองตัอต่อประสานเสียงแบบพกพา Zoom U44 HANDY ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
AUDIO INTERFACE จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 19,046.00 บาท
3. สายสัญญาณภาพและเสียง สาย HDMI 15 เมตร
จ านวน 2 เส้น เป็นเงิน 1,048.60 บาท
4. สายสัญญาณเสียง สายแจ๊ค 15 เมตร จ านวน 4 เส้น
เป็นเงิน 5,953.48 บาท
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 42,205.08 บาท
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9 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2,223,117.60 2,223,117.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้าน ม.56 เป็นเงิน 2,200,886.42 บาท เป็นเงิน 2,200,886.42 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 019/64
ความม่ันคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 3 เดือน วรรคหน่ึง เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 11 ก.พ. 64
(ต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564) (2) (ซ) ราคาต่ าสุด
รวมเป็นเงิน 2,200,886.42 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 221 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-10764-0906-0002/54 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 041/2564
รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.พ. 64
 - ชุดสร้างภาพ (1702KHOUNO) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มพัฒนาแผนท่ีสถิติภูมิภาค 2  นว.) รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท

11 จ้างด าเนินการติดต้ังเลขหมายโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท เป็นเงิน 1,605.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 042/2564
(กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.พ. 64
รวมเป็นเงิน 1,605.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างซ่อมเคร่ือง Scaner ย่ีห้อ Avision Duplex Color AV122C2 3,670.10 3,670.10 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-14824-0946-0016/57 เป็นเงิน 3,670.10 บาท เป็นเงิน 3,670.10 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 043/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.พ. 64
 - Change Pickup Roller Assembly (เปล่ียนชุดลูกยางดึง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
กระดาษ) จ านวน  1 ชุด เป็นเงิน 3,156.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Separation Pad Assembly (เปล่ียนชุดลูกยาง
จับกระดาษ) จ านวน  1 ชุด เป็นเงิน 513.60 บาท
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติพยากรณ์)
รวมเป็นเงิน 3,670.10 บาท



 

Page 4
แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-28   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 68 รายการ 404,559.63 404,559.63 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(กองสถิติเศรษฐกิจ,กองนโยบายและวิชาการสถิติ, เป็นเงิน 404,559.63 บาท เป็นเงิน 404,559.63 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 012/2564
กองบริหารจัดการระบบสถิติ,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ก.พ. 64
ส่ือสาร,กองสถิติพยากรณ์, กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ, จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
กองสถิติสาธารณมติ,กองสถิติสังคม,ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ภาครัฐ, กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค, กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน, กลุ่มนิติการ, กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน, 
กลุ่มประชาสัมพันธ์, กลุ่มการเงินและบัญชี, กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี,
กลุ่มสารบรรณ, กลุ่มช่วยอ านวยการ, และกลุ่มบริหารพัสดุ 
ส านักงานเลขานุการกรม) รวมเป็นเงิน 404,559.63 บาท

14 จ้างย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มสถิติเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 2 กองสถิติสาธารณมติ) เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 044/2564
รวมเป็นเงิน 214.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.พ. 64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

15 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  Fuji Xerox รุ่น Docucenter - 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-14647-0906- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 045/2564
0010/57 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.พ. 64
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96K) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(CT350942)  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,120.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพ้ืนท่ี 3)
รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท


