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แบบ สขร. ๑

1 เช่าใช้แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ โปรแกรม ย่ีห้อ Zoom 32,890.00 32,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังเช่า
เพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมของส านักงานสถิติแห่งชาติ ก าหนดระยะ เป็นเงิน 32,738.52 บาท เป็นเงิน 32,738.52 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2565
เวลา 6 เดือน 30 วัน (เร่ิมสิทธ์ิใช้งาน ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2565 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 มี.ค.65
ส้ินสุดระยะเวลาการใช้งาน 30 กันยายน 2565) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 32,738.52 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) รวมเป็นเงิน 32,738.52 บาท

2 จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data 35,109,800.00 35,109,800.00 คัดเลือก 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง สัญญาเลขท่ี 
Catalog) กิจกรรม การจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (เกณฑ์ราคา 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเงิน 31,500,000.00 บาท ตามท่ีก าหนดในขอบเขตของงาน 024/65

และเกณฑ์ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงาน ได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด และ ลว. 2 มี.ค.65
คุณภาพ) ศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย  - คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อรองข้อ มีข้อเสนอด้านราคาเหมาะสมอยู่

ธรรมศาสตร์ เสนอด้านราคา โดยมหาวิทยาลัยเทคโน ภายในวงเงินงบประมาณและราคา

4. มหาวิทยาลัยมหิดล โลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอปรับลดราคา กลางท่ีก าหนด

5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ในหมวดค่าตอบแทนบุคลากรลงเป็นจ านวน
ทหารลาดกระบัง เงิน 86,940.00 บาท 
6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลดเป็นเงิน 31,500,000.00 บาท
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. มหาวิทยาลัยบูรพา
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - คณะกรรมการมีมติคัดเลือกท่ีปรึกษาจาก
หน่วยงานของรัฐทีมีประสบการณ์ และ
ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการฯ เป็น
หน่วยงานท่ีมีคุณสมบัติตามขอบเขตของ
งาน (TOR)  จ านวน 9 ราย เข้าย่ืนข้อเสนอ
 -มีผู้สนใจเข้าย่ืนข้อเสนอ จ านวน 2 ราย ดังน้ี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นเงิน 31,586,940.00 บาท
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเงิน 34,881,600.00 บาท

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

3 จัดซ้ือสายยางใยเชือก ขนาด 1/2 น้ิว (4 หุน) ยาว 20 เมตร 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ
ย่ีห้อ SPRING จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 631.30 บาท เป็นเงิน  631.30 บาท เป็นเงิน  631.30 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 019/2565
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 631.30 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 มี.ค.65

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.พี.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส จก. บ. เอส.พี.พี.แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ประชากร พ.ศ. 2564 (สพส.64) จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 19,000.00 บาท เป็นเงิน 19,000.00 บาท เป็นเงิน 19,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 045/2565
(กลุ่มสถิติสุขภาพและภาวะทางสังคม กองสถิติสังคม) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 11 มี.ค.65
รวมเป็นเงิน 19,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  Fuji Xerox รุ่น Docucenter- 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-14627-0906-0004/57 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 046/2565
เป็นเงิน 3,103.00 บาท รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 3,103.00 บาท เป็นเงิน 3,103.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 มี.ค.65
 - ROLL ASSY-FEED (059K31270) จ านวน 2  ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 428.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - ROLLER  ASSY-RETARD (059K80290) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 535.00 บาท
 - ROLLER ASSY (859K12291) จ านวน 6 ช้ิน เป็นเงิน 1,284.00 บาท
 - SWITCH ASSY-PS (110K17951) จ านวน 2 ช้ิน
เป็นเงิน 856.00 บาท
(กองสถิติสังคม ฝ่ายบริหารท่ัวไป) รวมเป็นเงิน 3,103.00 บาท
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ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป         เลขท่ีและวันท่ี       
 ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565
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(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

6 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Cannon รุ่น IR 3245 26,655.84 26,655.84 เฉพาะเจาะจง บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศแลนด์) จก. บ. แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศแลนด์) จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-9292-0906-0005/53 เป็นเงิน 26,655.84 บาท เป็นเงิน 26,655.84 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 047/2565
เป็นเงิน 26,655.84 บาท รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 14 มี.ค.65
 - ลูกยางกวักกระดาษ (FC6-6661-000000) จ านวน 1 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 297.46 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - ลูกยางแยกกระดาษ (FC0-5080-000000) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 214.00 บาท
 - ถาดรับต้นฉบับ (FM3-6890-000000) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน  4,673.76 บาท
 - ชุดฟิล์มความร้อน (FM3-7071-000000) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 8,170.52 บาท
 - แม่พิมพ์ภาพ (9630A002BA) จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 10,379.00 บาท
 - ลูกกล้ิงความร้อน (FC5-7207-010000) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 2,921.10 บาท
(กองสถิติสังคม ฝ่ายบริหารท่ัวไป) รวมเป็นเงิน 26,655.84 บาท

7 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ TOSHIBA รุ่น E-สตูดิโอ 456se 12,614.74 12,614.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-13452-0906-0008/56 เป็นเงิน 12,614.74 บาท เป็นเงิน 12,614.74 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 048/2565
เป็นเงิน  12,614.74 บาท รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มี.ค.65
 - แม่พิมพ์ภาพ (06LH583110200) จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 6,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 - ยางปาตหมึก (101BTOE230) จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 941.60 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - ซีนกันหมึกร่วง (S6LE54020000) จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 1,050.74 บาท
 - ลูกกล้ิงความร้อนตัวบน (S6LH58424000) จ านวน 1 ช้ิน
เป็นเงิน 2,803.40 บาท
 - ตัวแยกกระดาษตัวบน (S6LJ14053000) จ านวน 5 ช้ิน
เป็นเงิน 1,819.00 บาท
(กลุ่มสถิติธุรกิจและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ) 
รวมเป็นเงิน 12,614.74 บาท



 

Page 4

แบบ สขร. ๑
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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8 จ้างตรวจเช็คเคร่ืองสตาร์ทไม่ติด ตรวจเช็คช่วงล่างออกตัวมีเสียงดังและ 11,475.75 11,475.75 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เวลาถอยหลังมีเสียงดัง ของรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร เป็นเงิน 11,475.75 บาท เป็นเงิน 11,475.75 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 049/2565
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 21 มี.ค.65
90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ Toyota/Commuter หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702- ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
0007/56 เป็นเงิน 11,475.75 บาท
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 11,475.75 บาท

9 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ย่ีห้อ RICOH 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
รุ่น SP 3600SF หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-19757-0914- เป็นเงิน 1,391.00 บาท เป็นเงิน 1,391.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 050/2565
0001/60 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 มี.ค.65
 - Repair Delivery Roller (ซ่อมชุดโหลดกระดาษ) จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 1,391.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)
รวมเป็นเงิน 1,391.00 บาท

10 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร (ย้าย Port Lan) จ านวน 4 จุด 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
เป็นเงิน 856.00 บาท รายละเอียดดังน้ี เป็นเงิน 856.00 บาท เป็นเงิน 856.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 051/2565
1. ย้าย Port Lan จ านวน 3 จุด เป็นเงิน 642.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 24 มี.ค.65
จากกลุ่มสถิติประชากรไปบริเวณฝ่ายบริหารท่ัวไป จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
2. ย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
จากกลุ่มสถิติแรงงานไปบริเวณโต๊ะประชุมของกองสถิติสังคม
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 586.00 บาท

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre V3060 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิม์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิม์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-20671-0906-0001/61 (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 052/2565
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 12,840.00 บาท เป็นเงิน 12,840.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 31 มี.ค.65
 - Monolith Drum Cartridge (CT351089) จ านวน 1 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 12,840.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 12,840.00 บาท


