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1 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ย่ีห้อ RICOH 1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น AFICIO SP 311SFN หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12060100- เป็นเงิน 1,979.50 บาท เป็นเงิน 1,979.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 046/2564
16172-0914-0004/57 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 มี.ค. 64
 - Repair ADF Feeder ซ่อมชุดสแกนเนอร์ดึงกระดาษ) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,979.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติพยากรณ์) 
รวมเป็นเงิน 1,979.50 บาท

2 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไส่กรองน้ ามันเคร่ือง, ตรวจเช็ค 30,186.84 30,186.84 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองยนต์ (มีเสียงดังคล้ายเสียงสายพาน) ของรถยนต์ ย่ีห้อ เป็นเงิน 30,186.84 บาท เป็นเงิน 30,186.84 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 047/2564
โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 มี.ค. 64
1105-01-12060200-12939-0702-0017/55 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 30,186.84 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 02-142-1275 จ านวน 1 เลขหมาย 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กล่มสถิติเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ 2 กองสถิติสาธารณมติ) เป็นเงิน 535.00 บาท เป็นเงิน 535.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 048/2564
รวมเป็นเงิน 535.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 มี.ค. 64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการส ามะโน 200,000.00 132,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเงิน 132,000.00 บาท เป็นเงิน 132,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 049/2564
พ้ืนฐาน : งานนับจดปี 2564) จ านวน 3,000 เล่ม ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 12 มี.ค. 64
เป็นเงิน 132,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กองสถิติเศรษฐกิจ กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 132,000.00 บาท

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

5 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ KYOCERA รุ่น TASKlfa 4002i 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-85-12060100-19755-0906-0002/60 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 050/2564
รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 4,280.00 บาท เป็นเงิน 4,280.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 มี.ค. 64
 - เมนชาร์จ (302ND93171) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,033.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - ชุดฟิดกระดาษ (302ND94212) จ านวน 1 ชุด ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 2,247.00 บาท
(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)
รวมเป็นเงิน 4,280.00 บาท

6 จ้างซ่อมเคร่ืองโครคอมพิวเตอร์ (สาย DP Port) ย่ีห้อ Lenovo 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
รุ่น Think Centre M700 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- เป็นเงิน 695.50 บาท เป็นเงิน 695.50 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 051/2564
18453-0938-0117/59 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 16 มี.ค. 64
 - For DISPLAY PORT TO VGA (สายสัญญาณภาพ) ราคาต่ าสุด
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 695.50 บาท
(กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร) รวมเป็นเงิน  695.50 บาท

7 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 70,000.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 62,400.00 บาท เป็นเงิน 62,400.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 052/2564
จ านวน 48,000 เล่ม เป็นเงิน 62,400.00 บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 17 มี.ค. 64
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ) ราคาต่ าสุด
รวมเป็นเงิน 62,400.00 บาท

8 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2563 จ านวน 500 เล่ม 150,000.00 145,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
เป็นเงิน 145,520.00 บาท เป็นเงิน 145,520.00 บาท เป็นเงิน 145,520.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 053/2564
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงน 145,520.00 บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 17 มี.ค. 64

ราคาต่ าสุด
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 2,065,000.00 2,064,224.75 คัดเลือก 1.บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จก.(มหาชน) บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด เน่ืองจากมีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี 
จ านวน 45 รายการ เป็นเงิน 1,489,397.20  บาท เป็นเงิน 1,469,609.69 บาท ข้อเสนอครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม 020/64

2. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และไม่เกิน ลว. 17 มี.ค. 64
เป็นเงิน 1,496,711.72 บาท ราคากลางและงบประมาณท่ี
3. บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด ก าหนด
เป็นเงิน 1,469,609.69 บาท
4. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
เป็นเงิน 1,693,457.00 บาท
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

10 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลขยายข้างส าหรับใช้ในโครงการส ารวจการมี 20,000.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ เป็นเงิน 16,050.00 บาท เป็นเงิน 16,050.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 054/2564
พ.ศ. 2564  จ านวน 2,000 ซอง เป็นเงิน 16,050.00 บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 18 มี.ค. 64
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ) ราคาต่ าสุด
รวมเป็นเงิน 16,050.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหารและเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะ 24,000.00 10,325.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
การท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 : ตุลาคม - ธันวาคม เป็นเงิน 10,325.00 บาท เป็นเงิน 10,325.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 055/2564
พ.ศ. 2563 จ านวน 350 เล่ม เป็นเงิน 10,325.00 บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 18 มี.ค. 64
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 10,325.00 บาท ราคาต่ าสุด

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 18,932,200.00 18,932,200.00 ประกวดราคา 1. บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี 
เพ่ือทดแทนประจ าปีงบประมาณ 2564 e-bidding เป็นเงิน 11,455,034.80 บาท เป็นเงิน 11,455,034.80 บาท ข้อเสนอถูกต้องตรบถ้วนเป็นไปตาม 021/64

เลขท่ี 2. บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ชินเนอร์ยี จ ากัด ท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ลว. 25 มี.ค. 64
eb-2/2564 เป็นเงิน 12,286,400.00 บาท   - มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ และเสนอราคาต่ าสุดอยู่ในวงเงิน

ลว. 17 ม.ค. 64 3. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณและราคากลางท่ีต่ าสุด
เป็นเงิน 12,674,792.00 บาท จ านวน 30 ราย
4. บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  - แต่ย่ืนข้อเสนอ 10 ราย
เป็นเงิน 14,599,990.00 บาท   - มีผู้ย่ืนข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามท่ี
5. บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด ก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ
เป็นเงิน 14,009,828.00 บาท จ านวน 8 ราย
6. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน)
เป็นเงิน 11,678,943.00 บาท
7. บริษัท เดอะ อินฟินิต้า ลาต้า จ ากัด
เป็นเงิน 14,272,730.00 บาท
8. บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากัด
เป็นเงิน 14,838,050.00 บาท
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี          
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

13 จัดซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟทดแทน  ย่ีห้อ LEOCH 1,100,000.00 1,068,943.33 ประกวดราคา 1. บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จ ากัด2. บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จก. เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี 
รุ่น DJM SERIES DJM12100 (12V100Ah) e-bidding เป็นเงิน 457,960.00 บาท เป็นเงิน 380,000.00 บาท ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม 022/64

เลขท่ี 2. บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จก. ท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ลว. 25 มี.ค. 64
eb-4/2564 เป็นเงิน 380,000.00 บาท   - มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ และเสนอราคาต่ าสุดอยู่ในวงเงิน

ลว. 8 ก.พ.64 3. บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ ากัด จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณและราคากลางท่ีก าหนด
เป็นเงิน 544,000.00 บาท จ านวน 33 ราย
4. บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด   - แต่ย่ืนข้อเสนอ 9 ราย
เป็นเงิน 485,888.00 บาท   - มีผู้ย่ืนข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามท่ี
5. บริษัท เจนเนอรัล เพาเวอร์ ควอลิต้ี จ ากัดก าหนดในเอกสารประกวดราคาฯ
เป็นเงิน 510,000.00 บาท จ านวน 8 ราย
6. บริษัท ทรานส์เพาเวอร์ เทคโนโลยี จ ากัด
เป็นเงิน 417,300.00 บาท
7. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากัด
เป็นเงิน 498,513.00 บาท
8. บริษัท เซทเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด
เป็นเงิน 540,000.00 บาท

14 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า ย่ีห้อ  APC รุ่น Back-UPS 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด บริษ ท พี.ซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
RS500VA หมายเลขครุภัณฑ์ สบส-0949-005-04/54 เป็นเงิน 856.00 บาท เป็นเงิน 856.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 056/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ๋อมเปล่ียน ดังน้ี เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 26 มี.ค. 64
 - Change Battery 12V 5AH (เปล่ียนแบต) จ านวน 1 ชุด ราคาต่ าสุด
เป็นเงิน 749.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Service Chage  จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 107.00 บาท
(กลุ่มประสานสถิติรัดับพ้ืนท่ี กองบริหารจัดการระบบสถิติ)
รวมเป็นเงิน 856.00 บาท


