
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
( ราคากลาง ) และราคา

1 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโครงการนํารองระบบ 1,090,000 บาท สอบราคา 1. บ.เทเลโทรล วัน จก.                        1,087,120.00 บาท บ.เทเลโทรล วัน จก. เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
ICR  สําหรับสํานักงานสถิติจังหวัด 1 ระบบ 2. บ.อินโนวา ซอฟตแวร จก.               1,254,040.00 บาท  เปนเงิน  1,087,120.00 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน 128 รายการ (ไตรมาส 3-4) 1,463,000 บาท สอบราคา 1. หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่           1,260,114.66 บาท หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
2. บ. ออฟฟศ แลนด จก.                      1,273,408.18 บาท เปนเงิน  1,260,068.46 บาท เสนอราคารวมต่ําสุด  และลด

ราคาลงเหลือ 1,260,068.46 บาท

3 จางพิมพรายงานฉบับ Pocket Book 300,000 บาท สอบราคา 1. บ. แอดวานซ วิชั่น เซอรวิส จก.           124,002.30 บาท บ. มอนิ่งกราฟ จก. เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
" มาตรฐานขอมูล Stat XML"  จํานวนพิมพ 2. บ. ไอเดีย บิสิเนส จก.                         160,500.00 บาท เปนเงิน   68,373.00 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด
3,000 เลม 3. หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว    138,000.00 บาท

4. บ. ทริปเปลไอ ดีไซด แอนด แอดเวอรไทซิ่ง จก.   176,550.00 บาท
5. บ. ชวนพิมพ 50 จก.                            195,000.00 บาท
6. บ. ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.            118,500.00 บาท
7. บ. วงศสวางการพิมพ จก.                    144,000.00 บาท
8. บ. ศรีเมืองการพิมพ จก.                      130,050.00 บาท
9. บ. รุงศิลปการพิมพ (1977) จก.            133,857.00 บาท
10. บ. ดอกเบี้ย จก.                                  120,000.00 บาท
11. บ. อินดิโก อินเตอรเนชั่นแนล จก.    140,052.30 บาท
12. บ. เลคแอนดฟาวดเทน พริ้นติ้ง จก.     107,010.00 บาท
13. บ. ฟอรม แอนด เปเปอร พริ้นติ้ง จก.   160,500.00 บาท
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14. บ. มอนิ่งกราฟ จก.                              68,373.00 บาท
15. บ. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก. (มหาชน)   155,685.00 บาท
16. หจก. บางกอกบล็อก                          114,597.00 บาท

4 จางพิมพรายงานสถิติโครงการสํารวจทางดาน 500,000 บาท สอบราคา 1. บ. แอดวานซ วิชั่น เซอวิส จก.              594,716.70 บาท หจก. บางกอกบล็อก เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
ICT ฉบับพกพา 5 รายการ 2. บ. ชวนพิมพ 50 จก.                         1,197,000.00 บาท เปนเงิน   549,873.00 บาท แตเกินวงเงินงบประมาณ 
 - รายงานผลที่สําคัญการสํารวจสถานภาพการ 3. บ. ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จก.            740,730.00 บาท ตอรองลดราคาเหลือ 549,873.00
   พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในโรงพยาบาล/สถาน 4. บ. ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จก.                    1,049,670.00 บาท บาท
   พยาบาล คลินิก และสถานบริการเพื่อสุขภาพ 5. บ. สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก.   752,905.50 บาท
   พ.ศ.2551  จํานวน 3,000 เลม 6. บ. วงศสวางการพิมพ จก.                    976,500.00 บาท
 - รายงานผลที่สําคัญการสํารวจสถานภาพการ 7. บ. ศรีเมืองการพิมพ จก.                      824,400.00 บาท
   พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และพาณิชย 8. บ. รุงศิลปการพิมพ (1977) จก.            810,846.00 บาท
   อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 9. บ. ดอกเบี้ย จก.                                    808,920.00 บาท
   และองคการมหาชน พ.ศ.2551 จํานวน 3,000 เลม 10. บ. อินดิโก อินเตอรเนชั่นแนล จก.   854,961.03 บาท
 - รายงานผลที่สําคัญการสํารวจสถานภาพการ 11. บ. ท็อปมัลติพริ้นทส จก.               1,072,140.00 บาท
   พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ.2551 12. บจก. ฟอรมแอนด เปเปอร พริ้นติ้ง  963,000.00 บาท 
   จํานวน 3,000 เลม 13. หจก. วี.เจ.พริ้นติ้ง                             886,602.00 บาท
 - รายงานผลที่สําคัญการสํารวจการมีการใช 14. บ. อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จก.(มหาชน)
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน                                                              1,086,585.00 บาท
   สถานศึกษา พ.ศ.2551  จํานวน 3,000 เลม 15. หจก. บางกอกบล็อก                         726,423.00 บาท
 - รายงานผลที่สําคัญการสํารวจอุตสาหกรรม
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
   ประเทศไทย พ.ศ.2551  จํานวน 3,000 เลม
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5 จางพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ 1,500,000 บาท สอบราคา 1. บ. ไอบิทซ จก.                                 1,460,000.00 บาท บ. ไอบิทซ จก. เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
 (หมายเหตุ มีผูยื่นซองเสนอราคารายเดียว  และได เปนเงิน 1,460,000.00 บาท ไดคะแนนรวมดานเทคนิค
   คะแนนดานเทคนิค 87.0 คะแนน) เกิน 80 คะแนน 

6 จางเหมาจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  สสช. 1,400,000 บาท สอบราคา 1. บ. ฮู- ซาวด จก.                                            -   คะแนน บ. ดิ-แอ็ท-โมสท พรีเซนเทชั่น เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
เชิงรุก   ตอน : Thailand e-Commerce 2. บ. ที ไลทติ้ง จก.                                          -  คะแนน จก.  เปนเงิน 1,378,000.00 บาท ไดคะแนนรวมดานเทคนิค
Forum 2008" 3. บ. คูล ครีเอทีพ จก.                                 72.00 คะแนน เกิน 80 คะแนน 

4. บ. การะเกด เอ็นเทอรเทนเมนท จก.           -  คะแนน  (บ.ฮู-ซาวด, บ.ทีไลทติ้ง และ
5. บ. ดี. เอ็ม อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จก.    78.20 คะแนน   บ.การะเกดฯ ยื่นหลักฐานการ
6. บ. ดิ-แอ็ท-โมสท พรีเซนเทชั่น จก.        81.40 คะแนน   เสนอราคาไมครบถวน)
7. บ. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเมน แอนด ดิเวลลอปเมน จก.        - คะแนน

7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 89 รายการ 1,999,000 บาท สอบราคา 1. บ. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร จก.    1,887,440.41 บาท บ. สหธุรกิจ จก. เสนอตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
 (ไตรมาส 3-4) 2. บ. โฟนิกซ จก.                                 1,792,581.70 บาท เปนเงิน   1,750,157.27 บาท และเสนอราคารวมต่ําสุด

3. บ. สหธุรกิจ จก.                               1,750,157.27 บาท 
4. บ. ลีกา บิสสิเนส จก.                       1,757,805.63 บาท
5. บ. ออฟฟศ ไดเรคท จก.                  1,790,181.69 บาท
6. บ. แอตลันตา ออโตเมชั่น จก         1,362,396.76 บาท 
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