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แบบ สขร. ๑

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ HP รุ่น Color Laserjet Pro MFP 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก บ. เอ็กเปอร์ท โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จก เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

M477FDW หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-20683-0943- เป็นเงิน 5,992.00 บาท เป็นเงิน 5,992.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 005/2565

0002/61 รายการอะไหล่ท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 พ.ย.64

 - Change ADF Feeder Assy  (เปล่ียนชุดฟีดสแนเนอร์) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,992.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 5,992.00 บาท

2 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่น 410,000.00 410,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

ต่อนาที (ทดแทนของเดิม) จ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 001/2565

ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที (ทดแทนของเดิม) เป็นเงิน 394,402.00 บาท เป็นเงิน 394,402.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 1 พ.ย.64

จ านวน 1 เคร่ือง  ตามรายการดังน้ี จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

1. เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่น ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ต่อนาที (ทดแทนของเดิม) ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น ApeosPort 3560

จ านวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 199,448.00 บาท

2. เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 แผ่น

ต่อนาที (ทดแทนของเดิม) ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น ApeosPort 5570

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 194,954.00 บาท

(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,กองสถิติพยากรณ์,

กลุ่มสารบรรณ สลก.) รวมเป็นเงิน 394,402.00 บาท

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

3 จ้างท าแผ่นป้ายช่ือผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 5,000.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนคร อาร์ต เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

นางปิยนุช วุฒิสอน แผ่นป้ายท าด้วยทองเหลืองขนาดแผ่นทองเหลือง เป็นเงิน 4,494.00 บาท เป็นเงิน 4,494.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 006/2565

10X40 ซม. ตัวอักษรสูง 3 ซม. หนา 0.3 ซม. การจัดก่ึงกลางข้ึนอยู่ ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 4 พ.ย.64

กับจ านวนตัวอักษร กัดลึกแล้วลงสีน้ าเงิน พ้ืนผิวกัดหยาบ ผิว จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ทองเหลืองด้านหน้าชุบด้วยทองท้ังหมด แล้วเคลือบด้วยน้ ายา ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

เคลือบเงาตัวอักษรภาษาไทยแบบ  Cordia UPC จ านวน 1 ป้าย

เป็นเงิน 4,494.00 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,494.00 บาท

4 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 11 รายการ เป็นเงิน 1,326.80 บาท 5,000.00 1,326.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,326.80 บาท เป็นเงิน 1,326.80 บาท เป็นเงิน 1,326.80 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 007/2565

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 5 พ.ย.64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ 90,000.00 75,787.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

บริการ พ.ศ.2563 จ านวน 250 เล่ม เป็นเงิน 71,997.50 บาท เป็นเงิน 71,997.50 บาท เป็นเงิน 71,997.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 008/2565

(กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 8 พ.ย.64

รวมเป็นเงิน 71,997.50 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

6 จ้างพิมพ์วารสารสถิติปีงบประมาณ 2565 รวม จ านวน 8,000 เล่ม 100,000.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

รวมเป็นเงิน 99,800.00 บาท ดังน้ี เป็นเงิน 99,800.00 บาท เป็นเงิน 99,800.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 009/2565

ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2565 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 15 พ.ย.64

จ านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 2565 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

จ านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท

ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 2565

จ านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท

ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

จ านวน 2,000 เล่ม เป็นเงิน 24,950.00 บาท

(กลุ่มประชาสัมพันธ์ สลก.) รวมเป็นเงิน 99,800.00 บาท

7 จ้างตรวจเช็คสภาพ,เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 4,550.71 4,550.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนกรองอากาศ,ของรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร เป็นเงิน 4,550.71 บาท เป็นเงิน 4,550.71 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 010/2565

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 พ.ย.64

กว่า 90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ Nissan/nv350 urvan หมายเลขทะเบียน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

1 นก-6871 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

62917-0702-0002/63  เป็นเงิน 4,550.71 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,550.71 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างตรวจเช็คสภาพ,เปล่ียนน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 4,550.71 4,550.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนกรองอากาศ ของรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร เป็นเงิน 4,550.71 บาท เป็นเงิน 4,550.71 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 011/2565

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 16 พ.ย.64

กว่า 90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ Nissan/nv350 urvan หมายเลขทะเบียน จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

1 นก 6872 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

62918-0702-0003/63 เป็นเงิน 4,550.71 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 4,550.71 บาท

9 จ้างซ่อมรถยนต์ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 1,847.89 1,847.89 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าหลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ เป็นเงิน 1,847.89 บาท เป็นเงิน 1,847.89 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 012/2565
Toyota/Commuter หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 17 พ.ย.64

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

เป็นเงิน 1,847.89 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 1,847.89 บาท

10 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าค ญ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ 50,000.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

ครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 จ านวน 1,000 เล่ม เป็นเงิน 28,300.00 บาท เป็นเงิน 28,300.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 013/2565

(กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย กองสถิติสังคม) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.64

รวมเป็นเงิน 28,300.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างพิมพ์แผ่นพับ บริการข้อมูลสถิติ (Statistical Service) 30,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด บริษัท ธนาเพรส จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

จ านวน 5,000 แผ่น  เป็นเงิน 24,250.00 บาท เป็นเงิน 24,250.00 บาท เป็นเงิน 24,250.00 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 014/2565

(กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์) ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.64

รวมเป็นเงิน 24,250.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

12 จ้างตรวจเช็คอาการสตาร์ทเคร่ืองคร้ังแรกมีเสียงดังท่ีเคร่ืองยนต์, 37,309.30 37,309.30 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก. เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง, เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง รถโดยสาร เป็นเงิน 37,309.30 บาท เป็นเงิน 37,309.30 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 015/2565

ขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.64

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ Toyota/ จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

Commuter หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 กรุงเทพมหานคร ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-14613-0702-0001/57

เป็นเงิน 37,309.30 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 37,309.30 บาท

13 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งานกับ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 3,718.25 3,718.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จ ากัด เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า เป็นเงิน 3,718.25 บาท เป็นเงิน 3,718.25 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 002/2565

กว่า 90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อ Toyota/Comuter หมายเลขทะเบียน ฮล-127 ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 19 พ.ย.64

กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-16315- จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

0702-0006/58 ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

 - แบตเตอร่ี GS รุ่น GT195R ขนาด 12V 85Ah  จ านวน 1 ลูก

เป็นเงิน 3,718.25 บาท

(กลุ่มช่วยอ านวยการ สลก.) รวมเป็นเงิน 3,718.25 บาท
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

14 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre- 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

V5070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-18105-0906- (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 016/2565

0007/59 รายการท่ีซ่อมเปล่ียน ดังน้ี เป็นเงิน 11,984.00 บาท เป็นเงิน 11,984.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 23 พ.ย.64

 - AP/DC-V 5070/4070  Initial Drum Cartridge (60K) จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

(CT351061) จ านวน 1 ช้ิน เป็นเงิน 11,984.00 บาท ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 11,984.00 บาท

15 จ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,444.50 บาท 1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังจ้าง

(กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.) รวมเป็นเงิน 1,444.50 บาท เป็นเงิน  1,444.50 บาท เป็นเงิน  1,444.50 บาท ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 017/2565

ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 26 พ.ย.64

จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 3,200,000.00 3,137,822.62 คัดเลือก 1. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ันจ จก.(มหาชน) บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง สัญญาเลขท่ี

จ านวน 56 รายการ รวมเป็นเงิน 2,961,741.81 บาท เป็นเงิน 2,956,356.50 บาท เป็นเงิน 2,961,741.81 บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ี สสช. ก าหนด 019/65

2. บ. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด ลว. 26 พ.ย.64

เป็นเงิน 2,961,741.81 บาท  - ย่ืนข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตาม กลางและขนาดย่อม (SME) ตามหลัก

เง่ือนไขท่ี สสช.ก ากนด เสนอราคาเป็นเงิน หลักเกณฑ์ทีก าหนดในขอบเขตของ

 - คณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญผู้มีคุณสมบัติ 2,961,741.81 บาท ราคาต่ าเป็นล าดับท่ี 2 งาน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด อยู่ใน

ตรงตามเง่ือนไขท่ี สสช. ก าหนด จ านวน 3 ราย พร้อมท้ังย่ืนส าเนาใบข้ึนทะเบียนเป็น วงเงินงบประมาณและราคากลาง

 - มีผู้สนใจย่ืนข้อเสนอ จ านวน 2 ราย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ท่ีก าหนด

ขนาดย่อม (SME) ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า (คณะกรรมการ พิจารณาจากเอกสาร

ราคาต่ าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่ ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ

เกินร้อยละ 10 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) เท่าน้ัน)
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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

17 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  FUJI XEROX  17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสชิเนส อินโนเวช่ัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสชิเนส อินโนเวช่ัน เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ใบส่ังซ้ือ

รุ่น  Docucentre V5070 รหัสสินค้า CT202343 จ านวน 4 กล่อง (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 003/2565

เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท เป็นเงิน 17,120.00 บาท ให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ ลว. 29 พ.ย.64

(กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.) รวมเป็นเงิน 17,120.00 บาท จัดซ้ือจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงิน

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

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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แบบ สขร. ๑

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี        
   ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

วันท่ี   1-30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง

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


