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1 จัดซ้ือโครงการพัฒนาระบบบริการส ารวจสาธารณมติออนไลน์ 8,168,500.00 8,168,500.00 ประกวดราคา 1. บริษัท จีไอเอส จ ากัด บริษัท นูแมพ จ ากัด เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาเลขท่ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (e-bidding) เป็นเงิน 8,078,500.00 บาท เป็นเงิน 8,100,000.00 บาท ถูกต้องตามท่ีก าหนดในเอกสาร 030/64

เลขท่ี 2. บริษัท นูแมพ จ ากัด ประกวดราคาฯและเป็นผู้ประกอบการ ลว. 2 มิ.ย.64
eb-7/2564 เป็นเงิน 8,100,000.00 บาท วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลว. 01 ก.ค.64 (SME) ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
 - มีผู้ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ บ.จีไอเอส จก. ไม่เกินร้อยละ 10 %
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 13 ราย
ย่ืนข้อเสนอ 2 ราย

2 จ้างพิมพ์เอกสารฉบับรวมอินโฟกราฟิกของ สสช. ท่ีเผยแพร่ในรอบ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
6 เดือนท่ีผ่านมา (NSO Infographic Booklet 2564) เป็นเงิน 74,000.00 บาท เป็นเงิน 74,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 072/2564
จ านวน 10,000 เล่ม เป็นเงิน 74,000.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 9 ก.ค.64
(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
รวมเป็นเงิน 74,000.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง 200,000.00 182,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
พ.ศ. 2565 จ านวน 140,000 ชุด เป็นเงิน 168,000.00 บาท เป็นเงิน 168,000.00 บาท เป็นเงิน 168,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 073/2564
(กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 ก.ค.64
รวมเป็นเงิน 168,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญ การส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) ของคน 45,000.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางกอกบล๊อก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ในประเทศไทย พ.ศ. 2563 จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 27,500.00 บาท เป็นเงิน 27,500.00 บาท เป็นเงิน 27,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 074/2564
(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.64
รวมเป็นเงิน 27,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญ การใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562 40,000.00 27,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ากัดบริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ากัดเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 27,499.00 บาท เป็นเงิน 27,499.00 บาท เป็นเงิน 27,499.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 075/2564
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ก.ค.64
รวมเป็นเงิน 27,499.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป       เลขท่ีและวันท่ี      
     ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือ
จ้าง6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือ 192,600.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ที.พี.เอส.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จก.บ. ที.พี.เอส.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จก.เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี

แบบติดผนังหรือแบบเคล่ือนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง บัญชีราคา เป็นเงิน 192,172.00 บาท เป็นเงิน 192,172.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 031/64
ไม่ต่ ากว่า1,000 ซีเอฟเอ็ม จ านวน 4 เคร่ือง เป็นเงิน 192,172.00 บาท มาตรฐาน ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค.64
(ศท.,สลก. กลุ่มบริหารพัสดุ) รวมเป็นเงิน 192,172.00 บาท ครุภัณฑ์ของ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

สงป. ธ.ค.63 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

7 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ย่ีห้อ Lenovo รุ่น B40-80 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบริษัท เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-18674-0954-0013/59 เป็นเงิน 3,103.00 บาท เป็นเงิน 3,103.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 076/2564
รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 22 ก.ค.64
 - Change Battery (เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน  1 ช้ิน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
เป็นเงิน 3,103.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(กลุ่มพัฒนาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ ศท.) รวมเป็นเงิน 3,103.00 บาท

8 จ้างพิมพ์รายงาน จ านวน 2 รายการ ดังน้ี เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ากัดบริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ัน จ ากัดเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
1. จ้างพิมพ์รายงานตัวช้ีวัด ITU โครงการส ารวจ ICT ครัวเรือน 2562 35,000.00 24,289.00 เป็นเงิน 56,389.00 บาท เป็นเงิน 56,389.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 077/2564
จ านวน 200 เล่ม เป็นเงิน 24,289.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 27 ก.ค.64
2. จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 45,000.00 32,100.00 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 จ านวน 500 เล่ม ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงิน 32,100.00 บาท
(กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กองสถิติเศรษฐกิจ)
รวมเป็นเงิน 56,389.00 บาท

9 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 95,000.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
จ านวน 250 เล่ม เป็นเงิน 82,500.00 บาท เป็นเงิน 82,500.00 บาท เป็นเงิน 82,500.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 078/2564
(กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ก.ค.64
รวมเป็นเงิน 82,500.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง


