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1 จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 4,314,100.00 4,303,100.00 คัดเลือก 1.มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง สัญญาเลขท่ี

(Enterprise Architecture) ส านักงานสถิติแห่งชาติเพ่ือการ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  ตรงตามท่ีก าหนดในขอบเขตของงาน 001/65

เปล่ียนผ่านสู่องค์กรสถิติยุคใหม่ พระนครเหนือ  เป็นเงิน 4,195,000.00 บาท เป็นเงิน 4,195,000.00 บาท ได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด และ ลว. 5 ต.ค.64

เป็นเงิน 4,139,000.00 บาท  และปรับลดราคาลง มีข้อเสนอด้านราคาเหมาะสมอยู่ใน

 - คณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญย่ืน จ านวน 56,000.00 บาท วงเงินงบประมาณและราคากลาง

ข้อเสนอ จ านวน 6 ราย ซ่ึงเป็นรายช่ือ รวมป็นเงินท่ีปรับลดแล้ว 4,139,000.00 บาทท่ีก าหนด

ท่ีปรึกษาเดิมท่ีคณะกรรมการฯ ได้เชิญมา (คณะกรรมการ พิจารณาผู้ย่ีนข้อเสนอ

ย่ืนข้อเสนอในคร้ังแรก เม่ือถึงก าหนดวัน ท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่า

ย่ืนข้อเสนอ ปรากฏว่ามีผู้สนใจย่ืนข้อเสนอ 80 คะแนน และคืนซองราคาผู้ไม่ผ่าน

จ านวน  2 ราย เกณฑ์คุณภาพ)

2 จ้างท่ีปรึกษาโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบการจัดท า 16,000,000.00 15,999,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง สัญญาเลขท่ี 

ส ามะโนประชากรและเคหะแบบบูรณาการ (0ne census) เป็นเงิน 15,998,800.00 บาท เป็นเงิน 15,944,800.00 บาท ตรงตามท่ีก าหนดในขอบเขตของงาน 002/65

เป็นเงิน 15,944,800.00 บาท (TOR)มีข้อเสนอด้านราคาเหมาะสม ลว. 5 ต.ค.64

อยู่ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง

(ปรับลดราคา เป็นจ านวนเงิน 54,000.00 บาท ท่ีก าหนด

รวมเป็นจ านวนเงินท่ีปรับลดแล้ว

เป็นจ านวนเงิน 15,944,800.00 บาท)

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานท่ี 1,768,020.00 1,768,020.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย ส านักงานรักษาความปลอดภัย เน่ืองจากมีคุณสมบัติและคุณภาพ สัญญาเลขท่ี 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ม.56 (2)(ซ) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการดูแลให้บริการรักษาความ 003/65

ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) เป็นเงิน 1,768,020.00 บาท เป็นเงิน 1,768,020.00 บาท ปลอดภัยในทรัพย์สินของส านักงานฯ ลว. 15 ต.ค.64

จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย 7 คน และดูแลความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี

เป็นเงิน 1,768,020.00 บาท ของส านักงานฯ ซ่ึงได้รับสิทธิพิเศษ

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

4 เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet 229,579.20 183,355.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังเช่า

จ านวน 120 เลขหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม.56 (2)(ข) เป็นเงิน 183,355.20 บาท เป็นเงิน 183,355.20 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2565

ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ต.ค.64

(ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

(กองจัดเก็บข้อมูลสถิติ) รวมเป็นเงิน 183,355.20  บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างท ากฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 155,000.00 154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

2565 (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยาน พ.ศ. 2565) ม.56 เป็นเงิน 154,080.00 บาท เป็นเงิน 154,080.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/65

เป็นเงิน 154,080.00 บาท (2) (ข) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 18 ต.ค.64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

6 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารและสถานท่ีส านักงาน 1,755,000.00 1,603,440.00 ประกวดราคา 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท สยามนคร จ ากัด เน่ืองจากมีคุณสมบัติและย่ืนข้อเสนอ สัญญาเลขท่ี 

สถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 e-bidding เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด เป็นเงิน 1,551,861.57 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี สสช. ก าหนดและ 005/65

ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เลชท่ี เป็นเงิน 1,888,436.19 บาท เสนอราคารวมต่ าสุด ลว. 19 ต.ค.64

จ านวนพนักงาน 15 คน เป็นเงิน 1,551,861.57 บาท eb-8/2564 2. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัด  - มีผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร

ลว. 4 ส.ค.64 เป็นเงิน 1,645,200.00 บาท จ านวน 54 ราย

3. บ. รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จก.   - มีผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา

เป็นเงิน 1,698,038.64 บาท ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

4. บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จ ากัด ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 ราย

เป็นเงิน 1,773,000.00 บาท   - มีผู้ย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

5. บริษัท สยามนคร จ ากัด ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอตรง

เป็นเงิน 1,551,861.57 บาท ตามข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคา

6. บริษัท นอแมค จ ากัด จ านวน 15 ราย
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

เป็นเงิน 1,673,132.54 บาท

7. บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟต้ี แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด

เป็นเงิน 1,734,480.00 บาท

8. บริษัท พีพีเอ็น 51 จ ากัด

เป็นเงิน 1,597,000.00 บาท

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรคลีน เซฟต้ี 

เป็นเงิน 1,753,558.80 บาท

10. บริษัท ออลเลส ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด

เป็นเงิน 1,744,956.00 บาท

11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคดับบลิว คลีนน่ิง

เป็นเงิน 1,638,000.00 บาท

12. บริษัท ไนซ์ เนทเวิร์ค จ ากัด

เป็นเงิน 1,598,580.00 บาท

13. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอร์เทค จ ากัด

เป็นเงิน 1,701,600.00 บาท

14. บริษัท ทรูวัน จ ากัด

เป็นเงิน 1,735,197.60 บาท

15. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นเงิน 1,746,000.00 บาท
7 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 279,987.00 279,987.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด บริษัท  ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี

และการลาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม.56 เป็นเงิน 279,987.00 บาท เป็นเงิน 279,987.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/65
ระยะเวลา 12 เดือน (2) (ข) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ต.ค. 64
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
 เป็นเงิน 279,987.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

8 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการแผนท่ี 324,000.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะแมปเปอร์ จ ากัด บริษัท เดอะแมปเปอร์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

ขอบเขตการแจงนับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม.56 เป็นเงิน 324,000.00 บาท เป็นเงิน 324,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/65

ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) (2) (ข) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ต.ค.64

เป็นเงิน 324,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

9 จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารลูกค้า (CRM) และประชาสัมพันธ์ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กเซนเทล จ ากัด บริษัท เน็กเซนเทล จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 300,000.00 บาท เป็นเงิน 300,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/65

(1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) (2) (ข) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 ต.ค.64

เป็นเงิน 300,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

10 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 10,000,000.00 11,126,500.22 คัดเลือก 1. บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จ ากัด เน่ืองจากมีคุณสมบัติและเสนอราคา สัญญาเลขท่ี 

อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้าน เป็นเงิน 9,980,000.00 บาท เป็นเงิน 9,980,000.00 บาท ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน 009/65

ความม่ันคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ ากัด หลักเกณฑ์การย่ืนข้อเสนอ และเป็น ลว. 19 ต.ค.64

(1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) เป็นเงิน 9,999,150.00 บาท ผู้เสนอราต่ าสุด

รวมเป็นเงิน 9,980,000.00 บาท  - มีหนังส่ือเชิญผู้มีอาชีพเข้ามาย่ืนข้อเสนอ

จ านวน 3 ราย

 - แต่ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา 

จ านวน 2 ราย

11 จ้างบ ารุงรักษาและต่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ 4,779,000.00 4,808,350.00 คัดเลือก 1. บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จ ากัด เน่ืองจากมีคุณสมบัติและเสนอราคา สัญญาเลขท่ี 

ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน พร้อมอุปกรณ์ด้านความ เป็นเงิน 4,769,000.00 บาท เป็นเงิน 4,769,000.00 บาท ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน 010/65

ม่ันคง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระยะเวลา 12 เดือน 2. บริษัท ยูซี แก๊งสเตอร์ จ ากัด หลักเกณฑ์การย่ืนข้อเสนอ และเป็น ลว. 20 ต.ค.64

(1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) เป็นเงิน 4,779,000.00 บาท ผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นเงิน 4,769,000.00 บาท 3. บ. แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จก.

เป็นเงิน 4,779,000.00 บาท
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

12 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้าออกและระบบ 257,400.00 257,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จก. บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

รักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม.56 เป็นเงิน 257,400.00 บาท เป็นเงิน 257,400.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 011/65

ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) (2) (ข) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ต.ค.64

เป็นเงิน 257,400.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

13 เช่าชุดโปรแกรมการน าเสนอข้อมูลสถิติ ประจ าปีงบประมาณ 576,000.00 576,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด บริษัท ลานนาคอม จ ากัด เน่ืองจากเสนอราคาอยู่ภายใน สัญญาเลขท่ี 

พ.ศ. 2565 ม.56 เป็นเงิน 576,000.00 บาท เป็นเงิน 576,000.00 บาท เงินงบประมาณและราคากลาง 012/65

เป็นเงิน 576,000.00 บาท (2) (จ) เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา มีข้อ ลว. 20 ต.ค.64

เสนอทางเทคนิคตรงตามข้อก าหนด

ขอบเขตของส านักงานฯตามรายงาน

การประชุมคณะกรรมการเช่าชุด

โปรแกรมฯ

14 เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6,000,000.00 6,391,138.39 คัดเลือก 1. แนท คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด  บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จก. (มหาชน) เน่ืองจากมีคุณสมบัติและเสนอราคา สัญญาเลขท่ี 

ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 6,433,528.34 บาท เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน 013/65

(ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) 2. บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จก. (มหาชน) หลักเกณฑ์การย่ืนข้อเสนอ และเป็น ลว. 20 ต.ค.64

เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท ผู้ย่ืนข้อเสนอราคาต่ าสุด

 - มีหนังส่ือเชิญผู้มีอาชีพเข้ามาย่ืนข้อเสนอ

จ านวน 3 ราย

 - แต่ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา 

จ านวน 2 ราย
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

15 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 1,296,000.00 1,296,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จ ากัด บริษัท จีเอเบิล จ ากัด เน่ืองจากเสนอราคาอยู่ภายใน สัญญาเลขท่ี 

คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจ าปี ม.56 เป็นเงิน 1,296,000.00 บาท เป็นเงิน 1,296,000.00 บาท เงินงบประมาณและราคากลาง 014/65

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 12 เดือน (2) (จ) เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา มีข้อ ลว. 20 ต.ค.64

( 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) เสนอทางเทคนิคตรงตามข้อก าหนด

เป็นเงิน 1,296,000.00 บาท ขอบเขตของส านักงานฯ

16 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 242,676.00 242,676.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน ม.56 เป็นเงิน 242,676.00 บาท เป็นเงิน 242,676.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 015/65

(ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2565) (2) (ข) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 20 ต.ค.64

เป็นเงิน 242,676.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

17 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 288,000.00 288,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสุพัฒน์  แย้มกลีบ

นายสุพัฒน์  แย้มกลีบ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี

ประจ าปีงบประมาณ 2565  จ านวน 2 คน ระยะจ้าง 12 เดือน ม.56
เป็นจ านวนเงิน 15,944,800.00 บาท)

เป็นเงิน 144,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 016/65

เดือนละ 12,000.00 บาท (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) (2) (ข) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ต.ค.64

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 288,000.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

1. จ้างเหมาบริการท างานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 144,000.00 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ประจ าปีงบประมาณ 25645 กับ นายสุพัฒน์ แย้มกลีบ
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แบบ สขร. ๑

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

2. จ้างเหมาบริการท างานขับรถยนต์ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 144,000.00 นายปัญญวัฒน์ อินทราชา นายปัญญวัฒน์ อินทราชา เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ สัญญาเลขท่ี

ประจ าปีงบประมาณ 2565 กับ นายปัญญวัฒน์ อินทราชา เป็นเงิน 144,000.00 บาท เป็นเงิน 144,000.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/65

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 25 ต.ค.64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

18 จ้างประชาสัมพันธ์ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2564 5,000,000.00 4,973,680.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด บริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด เน่ืองจากเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมี สัญญาเลขท่ี 

เป็นเงิน 4,886,690.00 บาท e-bidding เป็นเงิน 4,886,690.00 บาท เป็นเงิน 4,886,690.00 บาท คุณสมบัติและย่ืนข้อเสนอทางด้าน 018/65

เลชท่ี 2. บ. เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จก. (มหาชน) เทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ท่ี ลว. 27 ต.ค.64

eb-9/2564 เป็นเงิน 4,750,000.00 บาท  - มีผู้ดาว์นโหลดเอกสาร ได้คะแนนรวมสูงสุด ซ่ึงอยู่ในวงเงิน

ลว. 25 ส.ค.64 3. บริษัท บลู โอเชียน อิมเมจ จ ากัด ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ งบประมาณและราคากลางท่ีก าหนด

เป็นเงิน 4,590,000.00 บาท ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 48 ราย (ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)

  - ย่ืนข้อเสนอ 3 ราย

19 จ้างจัดท าแผ่นป้ายช่ือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 7,033.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

และแผ่นป้ายช่ือผู้อ านวยการกองสถิติเศรษฐกิจ จ านวน 2 ป้าย เป็นเงิน 6,527.00 บาท เป็นเงิน 6,527.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2565

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.. กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค.64

รวมเป็นเงิน 6,527.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน
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ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

20 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม และแผ่นปกแบบ สศส.2 ของโครงการส ารวจ 450,000.00 281,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูริพันธ์ การพิมพ์ จ ากัด บริษัท ภูริพันธ์ การพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 255,936.00 บาท เป็นเงิน 255,936.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2565

รายละเอียดดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค.64

1. แบบส ารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน (สศส.2) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

จ านวน 58,600 เล่ม เป็นเงิน 249,636.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2. แผ่นปกแบบ สศส.2 (ใช้ส าหรับครัวเรือนท่ีแจงนับไม่ได้)

จ านวน 7,000 แผ่น เป็นเงิน 6,300.00 บาท

(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) 

รวมเป็นเงิน 255,936.00 บาท

21 จ้างพิมพ์ซองบรรจุแบบสอบถามขยายข้าง (สศส.4) โครงการส ารวจ 45,500.00 35,577.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 35,577.50 บาท เป็นเงิน 35,577.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2565

จ านวน 7,000 ซอง รวมเป็นเงิน 35,577.50 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค.64

(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

รวมเป็นเงิน 35,577.50 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

22 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ ย่ีห้อ Fujitsu รุ่น Scansnap IX500 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-19749-0946-0007/60 เป็นเงิน 3,210.00 บาท เป็นเงิน 3,210.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 004/2565

รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 ต.ค.64

 - Change Scanner (เปล่ียนสแกนเนอร์)  จ านวน 1 ชุด จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 3,210.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กองสถิติพยากรณ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) รวมเป็นเงิน 3,210.00 บาท


