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แบบ สขร. ๑

1 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 16 รายการ 3,916.20 3,916.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติพยากรณ์) รวมเป็นเงิน 3,916.20 บาท เป็นเงิน 3,916.20 บาท เป็นเงิน 3,916.20 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 036/2565

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 ก.พ.65
จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS)  จ านวน 2 เคร่ือง 1,776.20 1,776.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) ย่ีห้อ SYNDOME เป็นเงิน 1,776.20 บาท เป็นเงิน 1,776.20 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 037/2565
รุ่น Icon-800 หมายเลขครภัณฑ์ สนว-0949-0008-04/57 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ก.พ.65
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - Change Battery 12V 5.0A (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 1 ชุด ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 888.10 บาท
2. จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) ย่ีห้อ SYNDOME
รุ่น Icon-800 หมายเลขครภัณฑ์ สนว-0949-012-04/57
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี
 - Change Battery 12V 5.0A (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 888.10 บาท
(กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ นว.) รวมเป็นเงิน 1,776.20 บาท
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วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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3 จ้างท า Back drop แล Sticker PP Board 50,000.00 49,969.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รายละเอียดดังน้ี เป็นเงิน 49,434.00 บาท เป็นเงิน 49,434.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 038/2565
1.1 Back drop ขนาดกว้าง 3 เมตร สูล 2.30 เมตร ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ก.พ.65
ใช้วัสดุ โครงอลูมิเนียม พ้ืนท าด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
งานพิมพ์ Indoor เคลือบ UV (ความละเอียด 1440 Dpi) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 23,433.00 บาท
1.2 Back drop ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 2.30 เมตร
ใช้วัสดุ โครงอลูมิเนียม พ้ืนท าด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์
งานพิมพ์ Indoor เคลือบ UV (ความละเอียด 1440 Dpi)
จ านวน 2 ช้ิน เป็นเงิน 21,186.00 บาท
1.3 Sticker PP Board ขนาดกว้าง 2.92 เมตร สูง 1.57 เมตร
ใช้วัสดุ พีพีบอร์ด และ สต๊ิกเกอร์ PVC 130 แกรม เคลือบด้าน
งานพิมพ์ Outdoor (ความละเอียด 1440 Dpi)
จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 4,815.00 บาท
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน  4,9434.00 บาท

4 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) ยีห้อ SOCOMEC 952.30 952.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น EGYS-L520  หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0949-0009/43 เป็นเงิน 952.30 บาท เป็นเงิน 952.30 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 039/2565
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 2 ก.พ.65
 - Change Battery 12V 7.2A (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 952.30 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 952.30 บาท
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ล าดับ
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

5 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมา 3 50,000.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 450 เล่ม เป็นเงิน 41,908.50 บาท เป็นเงิน 41,908.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 040/2565
เป็นเงิน 41,908.50 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 3 ก.พ.65
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม ) รวมเป็นเงิน 41,908.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุส านักงาน โครงการส ารวจพฤติกรรม 115,000.00
ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 ดังน้ี
1. วัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร 88,800.00 88,788.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
พ.ศ. 2564 จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 88,788.60 บาท เป็นเงิน 88,788.60 บาท เป็นเงิน 88,788.60 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/2565
1.1. หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CF276XC ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ.65
จ านวน 12 กล่อง เป็นเงิน 76,398.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
1.2. หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W211OX (สีด า) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,081.60 บาท
1.3. หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W2111X (สีฟ้า)
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,103.00 บาท
1.4. หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W2112X (สีเหลือง)
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,103.00 บาท
1.5. หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส W2113X (สีชมพู)
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,103.00 บาท

2. วัสดุส านักงาน โครงการส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพประชากร 26,200.00 26,188.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
พ.ศ. 2564 จ านวน 15 รายการ เป็นเงิน 26,188.40 บาท เป็นเงิน 26,188.40 บาท เป็นเงิน 26,188.40 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 015/2565
2.1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 ย่ีห้อ ไอเดียกรีน ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 ก.พ.65
จ านวน 200 รีม เป็นเงิน 18,100.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2.2. กระดาษการ์ดท าปก A4 150 แกรม สีฟ้า จ านวน 5 รีม ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

เป็นเงิน 1,250.00 บาท
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2.3. กระดาษแบงค์ 55 แกรม เอ4 (เหลือง 2, ชมพู 2, เขียว 2, ฟ้า 2)
จ านวน 8 รีม เป็นเงิน 728.00 บาท
2.4. น้ ายาลบค าผิดหัวปากกา 7 มล. ย่ีห้อ Paper Mate 
จ านวน 12 ด้าม เป็นเงิน 504.00 บาท
2.5. แฟ้มซองพลาสติก เอ 4 (แพค 12 ซอง)  (ขาว 5, ฟ้า 5, คละสี 15)
ย่ีห้อ orca จ านวน 25 แพค เป็นเงิน 750.00 บาท
2.6. สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน 100 แผ่น/แพค ย่ีห้อ BOSS 
จ านวน 5 แพค เป็นเงิน 825.00 บาท
2.7. กล่องเอกสาร 3 ช่อง สีน้ าเงิน  จ านวน 10 ใบ เป็นเงิน 1700.00 บาท
2.8. เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ตราช้าง จ านวน 3 เคร่ือง
เป็นเงิน 518.40 บาท
2.9. มีดคัตเตอร์ ขนาดใหญ่ ย่ีห้อ orca (แพค 6 อัน) จ านวน 2 แพค
เป็นเงิน 120.00 บาท
2.10. เคร่ืองเหลาดินสอ ย่ีห้อ aroma จ านวน 2 อัน เป็นเงิน  390.00 บาท
2.11. แท่นตัดเทป ขนาดใหญ่ ย่ีห้อ orca จ านวน 3 อัน 
เป็นเงิน  168.00 บาท
2.12. สันรูด 5 มม. (12 อัน/แพค) (ขาว 5, ด า 5) จ านวน 10 แพค
เป็นเงิน 200.00 บาท
2.13. สันรูด 10  มม. (12 อัน/แพค) (ขาว 5, ด า 5) จ านวน 10 แพค
เป็นเงิน 390.00 บาท
2.14. ซองขาว DL ไม่ครฑ จ านวน 250 ซอง เป็นเงิน 110.00 บาท
2.15. ซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง เอ4 ใส ย่ีห้อ orca
(12 ซอง/แพค) จ านวน 3 แพค เป็นเงิน 435.00 บาท
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม )
รวมเป็นเงิน 114,977.00 บาท



 

Page 5

แบบ สขร. ๑

วันท่ี  1-28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการส ารวจผลกระทบ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พร้ินต้ิง จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อครัวเรือนใน เป็นเงิน 4,601.00 บาท เป็นเงิน 4,601.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 016/2565
ประเทศไทย พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รายการ ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 ก.พ.65
1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4 IDEA GREEN จ านวน 40 รีม จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 4,023.20 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
2. แล็กซีน หุ้มปก ขนาด 2"*25Y KIKUSUI  สีด า จ านวน 4 ม้วน
เป็นเงิน 577.80 บาท
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 4,601.00 บาท

8 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) ย่ีห้อ SYNDOME 888.10 888.10 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น ICON-800 หมายเลขครุภัณฑ์ นว-0949-007-04/57 เป็นเงิน 888.10 บาท เป็นเงิน 888.10 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 041/2565
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.พ.65
 - Change Battery 12V 5.0A (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 888.10 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ) 
รวมเป็นเงิน 888.10 บาท

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ XEROX 35,845.00 35,845.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บ. ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ ดังน้ี (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/2565
1. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  รุ่น Docucentre  จ านวน  5 กล่อง เป็นเงิน 35,845.00 บาท เป็นเงิน 35,845.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 ก.พ.65
เป็นเงิน 21,400.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  รุ่น Docucenter-V3065 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
รหัสสินค้า CT202508 จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 14,445.00 บาท
(กองสถิติเศรษฐกิจ กองนโยบายและวิชาการสถิติ)
รวมเป็นเงิน 35,845.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

วันท่ี  1-28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

10 จ้างผลิตพร้อมจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจ 260,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) จ านวน 400,000 แผ่น เป็นเงิน 192,000.00 บาท เป็นเงิน 192,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 042/2565
เป็นเงิน 192,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ก.พ.65
(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 192,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 66 รายการ 378,921.67 378,921.67 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนากิจ ร้านพัฒนากิจ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
(สค.,สศ.,นว.,พก.,บส.,ศท.,ตภ.,ตส.,พร.,กกจ.,กสบ.,กชอ.,กนต.,กปส., เป็นเงิน 378,916.32 บาท เป็นเงิน 378,916.32 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 018/2565
กยง.,กงบ.) รวมเป็นเงิน 378,916.32 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.พ.65
 - เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 373,883.04 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
และเงินนอกงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
โครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 จ านวน  5,038.63 บาท
รวมเป็นเงิน 378,921.67 บาท

12 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-V3060 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-19950-0906-0004/60 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 043/2565
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.พ.65
 - Monolith Drum Cartridge (CT351089) จ านวน 1 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กองสถิติสังคม กลุ่มสถิติแรงงาน ) รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท



 

Page 7

แบบ สขร. ๑

วันท่ี  1-28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี      
  ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

13 จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าร่างแผนแม่บทระบบ 3,000,000.00 3,000,000.00 คัดเลือก 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองจากเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอรายเดียว สัญญาเลขท่ี 
สถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) (เกณฑ์ราคา 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเงิน 2,990,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องเป็นไปตามเง่ือนไข 023/65
เป็นเงิน 2,990,000.00 บาท และเกณฑ์ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงาน ท่ีก าหนดในขอบเขตงาน เสนอราคา ลว. 22 ก.พ. 65

คุณภาพ) ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา แห่งวิทยาลัย  - คณะกรรมการฯได้พิจารณาต่อรองราคา อยู่ในวงเงินงบประมาณและ
ธรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ราคากลาง

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีปรับลด
เป็นเงิน 2,993,600.00 บาท ราคาลง จ านวน 3,600.00 บาท
5. มหาวิทยาลัยมหิดล จากเดิมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,993,600.00 บาท
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับลดลงแล้วคงเหลือจ านวนเงิน
7. มหาวิทยาลัยบูรพา ท้ังส้ิน 2,990,000.00 บาท
8. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
9. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 - คณะกรรมการได้ท าหนังสือเชิญชวนเข้า
ย่ืนข้อเสนอ จ านวน 9 ราย
 -มีผู้สนใจเข้าย่ืนข้อเสนอรายเดียว
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Lenovo รุ่น ThinkCentre M700 2,193.50 2,193.50 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-18545-0938-0209/59 เป็นเงิน 2,193.50 บาท เป็นเงิน 2,193.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 044/2565
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 28 ก.พ.65
 - Change HDD 2TB (WD BLUE) (เปล่ียนฮาร์ดดิสก์) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 2,193.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม กองสถิติพยากรณ์ )
รวมเป็นเงิน 2,193.50 บาท


