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1 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ HP รุ่น Pro 6300MT 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-13473-0938-0015/56 เป็นเงิน 1,551.50 บาท เป็นเงิน 1,551.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 097/2564

รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 07 ก.ย .64

 - Change HDD WD BLUE 1TB (เปล่ียนฮาร์ดดิสก์) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 1,551.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,551.50 บาท

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ  Hyper 499,048.00 499,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

 Converged Infrastructure : HCI เพ่ือขยายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 499,048.00 บาท เป็นเงิน 499,048.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 033/64

แม่ข่ายแบบ Scale Out ส าหรับสนับสนุนงานระบบคอมพิวเตอร์และ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 08 ก.ย.64

เครือข่ายและงานตามภารกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ย่ีห้อ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

SuperMicro รุ่น SuperServer 5029P-WTR ผลิตในไต้หวัน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 499,048.00 บาท

(กลุ่มพัฒนาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ ศท.) รวมเป็นเงิน 499,048.00 บาท

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 497,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากัด บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรองรับการประชุมออนไลน์ การให้บริการระบบ เป็นเงิน 496,998.95 บาท เป็นเงิน 496,998.95 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 034/64

สารสนเทศ และเปล่ียนสายสัญญาณและเสียงในห้องประชุม 401 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 08 ก.ย.64

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 496,998.95 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

(กลุ่มพัฒนาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ ศท.) รวมเป็นเงิน 496,998.95บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 
ระยะเวลา 120 วัน เป็นเงิน 499,690.00 บาท เป็นเงิน 499,690.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 035/64

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 09 ก.ย.64
จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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ซ้ือหรือจ้าง

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิติจอล (ขาว-ด า) 305,000.00 305,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที (ทดแทนของเดิม) และเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 016/2654
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที (ทดแทนของเดิม) เป็นเงิน 203,300.00 บาท เป็นเงิน 203,300.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ก.ย .64
รายละเอียดดังน้ี จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
1.เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(ทดแทนของเดิม) ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre - V 4070
จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 96,300.000 บาท
2. เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
(ทดแทนของเดิม) ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre - V 5070
จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 107,000.00 บาท
(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.) รวมเป็นเงิน 203,300.00 บาท
 - เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามรายงานการโอน
เปล่ียนแปลง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 
แบบ ง.241 โอนเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 83 ลว. 1 ก.ย. 64

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน (ทดแทนของเดิม 1) จ านวน 2 ตัว 6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
เป็นเงิน 6,320.00 บาท เป็นเงิน 6,320.00 บาท เป็นเงิน 6,320.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/2654
(กลุ่มยุทยศาสตร์และแผนงาน สลก.) รวมเป็นเงิน 6,320.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 13 ก.ย .64
 - เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามรายงานการโอน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เปล่ียนแปลง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
แบบ ง.241 โอนเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 83 ลว. 1 ก.ย. 64

7 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ ย่ีห้อ  Fujitsu รุ่น Scan Snap IX500 3,948.30 3,948.30 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-19744-0946-0001/60 เป็นเงิน 3,948.30 บาท เป็นเงิน 3,948.30 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 098/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ย .64
 - Change Brake Rolle (ลูกยางจับกระดาษ) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 1,016.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Ldler Roller (ลูกยางดึงกระดาษ) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,904.60 บาท
 - Change PICK Roller  (ลูกยางโหลดกระดาษ)  จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 1,027.20 บาท
(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,948.30 บาท
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8 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  Fuji Xerox รุ่น Docucentre 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
V3060  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-20671-0906-0001/61 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 099/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 7,704.00 บาท เป็นเงิน 7,704.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.ย .64
 - CHASSIS ASSY-HDD M&M (ฮาร์ดดิสก์) (101K68971) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 7,704.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 7,704.00 บาท

9 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucenter-IN4070 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-14644-0906-0007/57 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 100/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ก.ย .64
 - AP/DC-IV 5070/4070/3070 Drum Cartridge (96k) (CT350942) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 17,120.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท

10 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร (ย้าย Port Lan) 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 101/2564
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ก.ย .64
รวมเป็นเงิน 214.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

11 จ้างจัดท าป้ายช่ือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และแผ่นป้าย 6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ช่ือผู้อ านวยการกองสถิติสังคม จ านวน 2 ป้าย  ดังน้ี เป็นเงิน 6,527.00 บาท เป็นเงิน 6,527.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 102/2564
1. แผ่นป้ายช่ือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ย .64
นายพินิจ กัลยาณมณีกร แผ่นป้ายด าด้วยทองเหลือง ขนาดแผ่นทองเหลือง จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
10 x 40 ซม. ตัวอักษรสูง 3 ซม. หนา 0.3 ซม. การจัดก่ึงกลางข้ึนอยู่กับ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวนตัวอักษร กัดลึกแล้วลงสีน้ าเงิน พ้ืนผิวกัดหยาบ ผิวทองเหลือง
ด้านหน้าซุบด้วยทองท้ังหมด แล้วเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบเงา ตัวอักษร
ภาษาไทยแบบ Cordia UPC จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 4,494.00 บาท
2. แผ่นป้ายช่ือผู้อ านวยการกองสถิติสังคม 
นางสาวนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย แผ่นป้ายท าด้วยทองเหลือง 
ขนาดกว้าง 7 ซม. ความยาว 50 ซม. ตัวอักษรภาษาไทย แบบ Angsana
UPC สีน้ าเงิน สูง 2.5 ซม. กัดกรด การจัดก่ึงกลางข้ึนอยู่กับจ านวนตัว
อักษร ความหนาของตัวอักษร 0.4 ซม. (หรือ 4 มม.)
จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 2,033.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Toshiba 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
 จ านวน 1 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 81,000.00 บาท เป็นเงิน 81,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 018/2564
1. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Toshiba รุ่น e-STUDIO 3018A รหัสหมึก ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ย .64
T-5018 P จ านวน 15 กล่อง เป็นเงิน 81,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 81,000.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ย่ีห้อ RISO 56,924.00 56,924.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 56,924.00 บาท เป็นเงิน 56,924.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 019/2564
1.หมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า จ านวน 20 หลอด เป็นเงิน 20,330.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ย .64
2. กระดาษไข SF ขนาด A3 จ านวน 12 ม้วน เป็นเงิน 36,594.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กองนโนบายและวิชาการสถิติ , กลุ่มสารบรรณ สลก.) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
รวมเป็นเงิน 56,924.00 บาท

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอล ย่ีห้อ KYOCERA 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
รุ่น Taskalfa221 (ผงหมึก TK-439) จ านวน 2 หลอด (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 020/2564
เป็นเงิน 8,988.00 บาท เป็นเงิน 8,988.00 บาท เป็นเงิน 8,988.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ย .64
(กองนโนบายและวิชาการสถิติ) รวมเป็นเงิน 8,988.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองโทรสาร 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ย่ีห้อ RICOH จ านวน 3 รายการ ดังน้ี เป็นเงิน 19,581.00 บาท เป็นเงิน 19,581.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 021/2564
1. หมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร รุ่น SP325SFNw (11S311TN) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ย .64
จ านวน 2 ตลับ เป็นเงิน 7,276.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น MP3055SP (31ST3554TNBK) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 2 ตลับ เป็นเงิน 8,560.00 บาท
3. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น MP 3352SP (AF227TN) จ านวน 2 ขวด
เป็นเงิน 3,745.00 บาท
(กองนโยบายและวิชาการสถิติ, กลุ่มตรวจสอบภายใน ,กลุ่มบริหารพัสดุ
สลก.) รวมเป็นเงิน 19,581.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 78 รายการ  เป็นเงิน 401,266.03 บาท 401,266.03 401,266.03 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(กองสถิติเศรษฐกิจ กองสถิติสังคม กองนโยบายและวิชาการสถิติ เป็นเงิน 401,266.03 บาท เป็นเงิน 401,266.03 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 022/2564
กองสถิติพยากรณ์ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถสิติ กองสถิติสาธารณมติ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.ย .64
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ภาครัฐ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มสารบรรณ กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม กลุ่มช่วยอ านายการ กลุ่มนิติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มการเงินและบัญชี และกลุ่มบริหารพัสดุ)
รวมเป็นเงิน 401,266.03 บาท

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 รายการ ดังน้ี 7,687.95 7,687.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
1. KT-DTX/32GB Flash Drive 32GB รับประกัน 3 ปี เป็นเงิน 7,687.95 บาท เป็นเงิน 7,687.95 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 023/2564
จ านวน 3 อัน เป็นเงิน 433.35 บาท (กงบ. 3) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 ก.ย .64
2. ฮาร์ดดิสแบบพกพา ขนาด 2.5" ความจุ 5TB ย่ีห้อ WD รุ่น MY Passort จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รับประกัน 3 ปี จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,119.50 บาท (นว.1) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
3. UGREEN 50505 USB Type C to HDMI + VGA รับประกัน 1 ปี
 จ านวน 2 อัน เป็นเงิน 2,675.00 บาท (นว.2)
4. UGREEN 40248 HDMI to VGA Converter W. Audio
รับประกัน 1 ปี  จ านวน 1 อัน เป็นเงิน 460.10 บาท (นว.1)
(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก., กองนโยบายและวิชาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 7,687.95 บาท


