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1 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยีห่้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดบริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัดเนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12061000-13514-0942-0003/56 เป็นเงิน 8,453.00 บาท เป็นเงิน 8,453.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 066/2564
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 พ.ค.64
 - Change Fuser Assembly (เปล่ียนชุดท าความร้อน) จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,383.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Pickup Roller (เปล่ียนชุดลูกยางดึงกระดาษถาดล่าง)
จ านวน 3 ชิ้น เป็นเงิน 642.00 บาท
 - Change Roller Kit MP Tray (เปล่ียนชุดลูกยางดึงกระดาษ
ถาดบน) จ านวน 2 ชิ้น  เป็นเงิน 428.00 บาท
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) รวมเป็นเงิน 8,453.00 บาท

2 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ยีห่้อ Epson รุ่น EB-X12 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัล โปรเจคเตอร์ เซอร์วสิ จ ากัดบริษทั เซ็นทรัล โปรเจคเตอร์ เซอร์วสิ จ ากัด เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-12060400-13565-0512-0001/56 เป็นเงิน 6,313.00 บาท เป็นเงิน 6,313.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 067/2564
รายการอะไหล่ที่ซ่อมเปล่ียน ดังนี้ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 6 พ.ค.64
 - ค่าชุด Main Board Epson EB-X12 จ านวน  1 EA จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 6,313.00 บาท ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 6,313.00 บาท

3 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพฒันาฐานข้อมูลสถานประกอบการจาก 4,226,700.00 422,700.00 คัดเลือก  -คณะกรรมการฯพจิารณาคัดเลือกที่ปรึกษามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาเลขที่ 
ส ามะโนธรุกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ประสิทธภิาพ โครงการฯ โดยมีมติคัดเลือกที่ปรึกษาประเภทเป็นเงิน 4,000,000.00 บาท ถูกต้อง มีผลคะแนนรวมด้านเทคนิค 027/64
(COMMON Frame)  + ราคา สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอน และราคาเป็นไปตามก าหนดใน ลว. 17 พ.ค. 64

ที่ครอบคลุมคุณวฒิุการศึกษาของบุคลากรที ่- คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ขอบเขตของงาน (TOR) เสนอราคา
ปรึกษาตามขอบเชตของงาน (TOR) ได้พจิารณาต่อรองข้อเสนอด้านราคา เหมาะสมอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ จ านวน 6 ราย เข้ายืน่ข้อเสนอ โดยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอปรับลด และราคากลางที่ก าหนด
 - มีผู้สนใจเข้ายืน่ข้อเสนอ จ านวน 3 ราย วงเงินจากจ านวนเงิน 4,181,700.00 บาท

เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท
โดยลดลงเป็นจ านวนเงิน 181,700.00 บาท

1. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้คะแนนรวม 85 คะแนน
2 .จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ได้คะแนนรวม 79 คะแนน
3. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงาน
ศูนย์วจิัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้คะแนน 78 คะแนน

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม2564
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป       เลขที่และวันที่      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม2564
ส านักงานสถิตแิห่งชาติ

วันที่   1-31   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

4 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 5,418,746.90 5,418,746.90 คัดเลือก 1. บริษทั แอ็ดวานซ์ โนวเ์ลจ เทคโนโลยี จ ากัดบริษทั แอ็ดวานซ์ โนวเ์ลจ เทคโนโลยี จ ากัด เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอ สัญญาเลขที่ 
อุปกรณ์ต่อพว่งและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้าน ราคาต่ าสุด เป็นเงิน 2,999,999.00 บาท เป็นเงิน 2,999,999.00 บาท ถูกต้องตรงตามรายละเอียดเง่ือนไข 028/64
ความมั่นคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. บริษทั กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด ที่ก าหนดในขอบเขตของงานและ ลว. 17 พ.ค. 64
(ต้ังแต่วนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที่  30  กันยายน  2564) เป็นเงิน 3,499,000.00 บาท เสนอราคาต่ าสุด อยูใ่นวงเงินงบ

3. บริษทั มอนสเตอร์ คอนเทค จ ากัด ประมาณและราคากลาง
เป็นเงิน 3,999,887.91 บาท
4. บริษทั ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด
เป็นเงิน 4,012,500.00 บาท

 - มีผู้ยืน่ข้อเสนอและเสนอราคา จ านวน 4 ราย

5 จ้างพมิพห์นังสือตัวชี้วดัส าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2564 116,000.00 110,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ใบส่ังจ้าง
(ฉบับพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม เป็นเงิน 110,200.00 บาท เป็นเงิน 110,200.00 บาท เป็นเงิน 110,200.00 บาท ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 068/2564
(กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 พ.ค.64
รวมเป็นเงิน 110,200.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงิน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง


