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1 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 6,000,000.00 5,989,830.00 ประกวดราคา 1.บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมี สัญญาเลขท่ี 
พ.ศ. 2564 (นับจด) e-bidding เป็นเงิน 5,839,044.00 บาท เป็นเงิน 5,049,811.00 บาท คุณสมบัติและเป็นผู้ได้คะแนนรวม 024/64
รวมเป็นเงิน 5,049,811.00 บาท เลชท่ี ได้คะแนน 84.37 คะแนน ได้คะแนน 100 คะแนน สูงสุด ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม ลว. 21 เม.ย.64

eb-5/2564 2. บริษัท อิมเมจ โซลูช่ัน จ ากัด เง่ือนไชท่ีก าหนดในเอกสาร
ลว. 11 ก.พ. 64 เป็นเงิน 5,049,811.00 บาท ประกวดราคาฯ

ได้คะแนน 100 คะแนน (มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซ้ือ
3. บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ากัด จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 40 ราย
เป็นเงิน 5,575,000.00 บาท แต่ย่ืนข้อเสนอ 4 ราย)
ได้คะแนน 89.60 คะแนน
4. บ. 124 คอมมิวนิเคช่ันส  คอนซัลต้ิง จก.
เป็นเงิน 5,890,000.00 บาท
ได้คะแนน 83.36 คะแนน

2 จ้างพิมพ์ซองพลาติกใส่เอกสารของส านักงานฯ 60,000.00 59,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 35,000 ใบ เป็นเงิน 59,850.00 บาท เป็นเงิน 59,850.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 057/2564
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 เม.ย 64
รวมเป็นเงิน 59,850.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCenter- 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)  จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)  จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
IV4070  หมายเลขคุภัณฑ์ 1105-05-12060100-14624-0906- เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 058/2564
0001/57 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 เม.ย 64
(กองสถิติพยากรณ์) รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างเปิด Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท 214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) เป็นเงิน 214.00 บาท เป็นเงิน 214.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 059/2564
รวมเป็นเงิน 214.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 เม.ย 64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างซ่อมเคร่ืองเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ จ านวน 2 เคร่ือง ดังน้ี 55,926.76 55,926.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ เป็นเงิน 55,926.76 บาท เป็นเงิน 55,926.76 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 060/2564
ย่ีห้อ DUPLO รุ่น DFC-100 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 เม.ย 64
12060100-13881-0968-0001/56 (หมายเลขเคร่ือง  130300813) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

 - ลูกยางรองป้อนกระดาษ (93L-11701) จ านวน 30 ลูก
(ลูกละ 541.00 บาท ) เป็นเงิน 17,366.10 บาท
 - ยางรองป้อนกระดาษ (91V-10360) จ านวน 10 ช้ิน
(ช้ินละ 416.00 บาท) เป็นเงิน 4,451.20 บาท
 - สายพานหลัง (11T-30230) จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 2,936.08 บาท
 - ถอดซ่อมบ ารุงภายในตัวเคร่ืองด้วยการอัดจาระบีเคร่ือง ,
ล้างลูกปืนเคร่ืองและเฟืองเคร่ือง, ท าความสะอาดภายในและ
ภายนอกเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,210.00 บาท
2. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองเรียงหน้ากระดาษอัตโนมัติ ย่ีห้อ
DUPLO  รุ่น  DFC-100 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-
8694-0968-0001/51 (หมายเลขเคร่ือง  080500896)  
รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียน ดังน้ี
 - ลูกยางรองป้อนกระดาษ (93L-11701) จ านวน 30 ลูก
(ลูกละ 541.00 บาท ) เป็นเงิน 17,366.10 บาท
 - ยางรองป้อนกระดาษ (91V-10360) จ านวน 10 ช้ิน
(ช้ินละ 416.00 บาท) เป็นเงิน 4,451.20 บาท
 - สายพานหลัง (11T-30230) จ านวน 1 เส้น เป็นเงิน 2,936.08 บาท
 - ถอดซ่อมบ ารุงภายในตัวเคร่ืองด้วยการอัดจาระบีเคร่ือง ,
ล้างลูกปืนเคร่ืองและเฟืองเคร่ือง, ท าความสะอาดภายในและ
ภายนอกเคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,210.00 บาท
(กลุ่มสารบรรณ (ห้องพิมพ์) สลก.) รวมจ านวน 2 เคร่ือง
เป็นเงิน 55,926.76 บาท

6 จ้างจัดท าโล่เพ่ือมอบให้ข้าราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท แอมปา อินเตอร์เทรด จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 8 ราย รายละเอียด ดังน้ี เป็นเงิน 11,984.00 บาท เป็นเงิน 11,984.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 061/2564
 - โล่คริสตัล รุ่น  JA 304M ขนาด 25.5 X 13 X 205 ซม. ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 เม.ย 64
พร้อมกล่องกระดาษสีน้ าเงิน + พ่นทราย จ านวน 8 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
(กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี สลก.) รวมเป็นเงิน 11,984.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

7 จ้างจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ามะโน 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิสซิเนส  ไอเดีย จ ากัด บริษัท บิสซิเนส  ไอเดีย จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เป็นเงิน 22,500.00 บาท เป็นเงิน 22,500.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 062/2564
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 19 เม.ย 64
รวมเป็นเงิน 22,500.00 บาท ราคาต่ าสุด
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างย้ายโทรศัพท์ และย้าย Port Lan ดังน้ี 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ศท. เป็นเงิน 2,782.00 บาท เป็นเงิน 2,782.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 063/2564
1. ย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 19 เม.ย 64
2. ย้ายโทรศัพท์ จ านวน 2 เลขหมาย เป็นเงิน 1,070.00 บาท ราคาต่ าสุด
3. เปล่ียนเลขหมายโทรศัพท์ จ านวน 2 เลขหมาย 
เป็นเงิน 1,070.00 บาท
 - กลุ่มพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล ศท.
4. ย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท
 - กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ นว.
5. ย้าย Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท
(ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศท., กลุ่มพัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล ศท.,
กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ นว.) รวมเป็นเงิน 2,782.00 บาท

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 31,612,000.00 32,499,590.00 ประกวดราคา 1. กิจการค้าร่วมมอนสเตอร์ เอเอ็มอาร์ บริษัท ไพร์ม โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี 
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของส านักงานสถิติแห่งชาติ e-bidding 2. บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากัด เป็นเงิน 31,351,000.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง มีเพียงรายเดียว 024/64
จ านวน 1 ระบบ เป็นเงิน 31,250,000.00 บาท เลชท่ี 3. บริษัท ไพร์มโซล่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด(คณะกรรมการฯได้เจรจาต่อรองราคา โดยเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ ลว. 21 เม.ย.64

eb-3/2564 4. บริษ ท จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน ซิสเท็ม จ ากัดซ่ึงบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาลงไปอีก และราคากลาง
ลว. 21 ม.ค.64 (มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ101,000.00 บาท คงเหลือ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 16 ราย เป็นเงิน 31,250,000.00 บาท)
แต่ย่ืนข้อเสนอ 4 ราย)

10 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจการย้ายถ่ินของประชากร 40,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2563 (ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน 22,900.00 บาท เป็นเงิน 22,900.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 064/2564
เป็นเงิน 22,900.00 บาท เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 22 เม.ย 64
(กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม) รวมเป็นเงิน 22,900.00 บาท ราคาต่ าสุด

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

11 เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet 115,560.00 102,035.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จ ากัด บริษัท ดีเทค ไตรเน็ต จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังเช่า
โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 102,035.20 บาท เป็นเงิน 102,035.20 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 002/2564
(งานนับจด ปี 2564) จ านวน 160 เลขหมาย ระยะเวลาในการเช่า เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 23 เม.ย. 64
 4 เดือน ต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ราคาต่ าสุด
(กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ) รวมเป็นเงิน 102,035.20 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง
ประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน 2 คน ระยะจ้าง 5 เดือน
(1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)
(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท
1. จ้างเหมาบริการท างานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 60,000.00 นายสุพัฒน์  แย้มกลีบ นายสุพัฒน์  แย้มกลีบ เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี
ประจ าปีงบประมาณ 2564  กับ นายสุพัฒน์ แย้มกลีบ เป็นเงิน 60,000.00 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 025/64

เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 26 เม.ย.64
ราคาต่ าสุด
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2. จ้างเหมาบริการท างานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 60,000.00 นายปัญญวัฒน์ อินทราชา นายปัญญวัฒน์ อินทราชา เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน สัญญาเลขท่ี
ประจ าปีงบประมาณ 2564 กับ นายปัญญวัฒน์ อินทราชา เป็นเงิน 60,000.00 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 026/64

เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 26 เม.ย.64
ราคาต่ าสุด
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

13 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน  แอนด์ เซอร์วิส จก. บ.เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน  แอนด์ เซอร์วิส จก. เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์  1105-05-12061000-14803-0942-0004/57 เป็นเงิน 8,025.00 บาท เป็นเงิน 8,025.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 065/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 27 เม.ย 64
 - Change Fuser Assembly  (เปล่ียนชุดท าความร้อน) ราคาต่ าสุด
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,383.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
 - Change Pickup Roller Kit (เปล่ียนชุดลูกยางดึงกระดาษ)
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  642.00 บาท
(ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองสถิติพยากรณ์) 
รวมเป็นเงิน 8,025.00 บาท

14 เช่าชุดโปรแกรมการน าเสนอข้อมูลสถิติ Microsoft Power BI 350,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด บริษัท ลานนาคอม จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและย่ืน ใบส่ังเช่า
จ านวน 100 ผู้ใช้งาน ระยะเวลา  5 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม เป็นเงิน 240,000.00 บาท เป็นเงิน 240,000.00 บาท ข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม 003/2564
2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564) เง่ือนไขท่ี สสช.ก าหนด และเสนอ ลว. 30 เม.ย. 64
(กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ราคาต่ าสุด
รวมเป็นเงิน 240,000.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง


