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1 จ้างโครงการส่งเสริมการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 8,471,400.00 8,391,475.00 ประกวดราคา  - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด  บริษัท ไลค์ มี จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี
(e-bidding) ราคาฯ สรุปผลคะแนนรวมโดยใช้เกณฑ์ราคาเป็นเงิน 8,346,000.00 บาท ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตาม 029/64

เลขท่ี ประกอบเกณฑ์อ่ืนของแต่ละราย ดังน้ี เง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวด ลว. 2 มิ.ย.64
eb-6/2564 1. บริษัท ไลค์ มี จ ากัด  - มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซ้ือ ราคาฯ  และเป็นผู้ได้คะแนนรวม

ลว. 26 มี.ค.64 ได้คะแนนรวม 89.52 คะแนน จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 22 ราย สูงสุด
2. บริษัท นีโอเจนดา จ ากัด แต่ย่ืนข้อเสนอ 3 ราย
ได้คะแนนรวม 75.04 คะแนน  - พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน
3. บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด
ได้คะแนนรวม 88.60 คะแนน

2 จ้างพิมพ์รายงานประมวลสรุปรายการเอกสารรายงานสถิติเผยแพร่ 93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ในรูปแบบ  QR Code พ.ศ. 2564 (Catalog Statistical Publication เป็นเงิน 93,000.00 บาท เป็นเงิน 93,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 069/2564
with QR Scanner Codes 2021) จ านวน 2,500 เล่ม ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 มิ.ย.64
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 93,000.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Ricoh รุ่น  MP30535P หมายเลข 20,843.60 20,843.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-16176-0906-0011/57 เป็นเงิน 20,843.60 บาท เป็นเงิน 20,843.60 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 070/2564
รายการท่ีซ่อมเปล่ียน มีดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 มิ.ย.64
 - ชุดสร้างภาพ (D1203000)  จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 18,788.13 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - ผงเหล็กสีด า เคร่ืองเอเอฟ (B1219640) จ านวน 1 ถุง ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 2,055.47 บาท
(กลุ่มวางแผนและควบคุมคุณภาพข้อมูล กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ)
รวมเป็นเงิน 20,843.60 บาท

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

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

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ฮท-6724  ย่ีห้อ นิสสัน หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 3,199.30 บาท เป็นเงิน 3,199.30 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 013/2564
9494-0702-0005/53 เป็นเงิน 3,199.30 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 มิ.ย.64
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,199.30 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 45,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ครัวเรือน พ.ศ. 2563 จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 27,100.00 บาท เป็นเงิน 27,100.00 บาท เป็นเงิน 27,100.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 071/2564
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 27,100.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 มิ.ย.64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง


