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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2556
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
จางพิมพรายงานแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
357,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จํากัด
จํานวน 8 สาขา รวม 2,400 เลม
2.บริษัท ยูเนียนอุลตราไวโอเร็ต จํากัด
1.แผนพัฒนาสถิติสาขาการเงิน การธนาคาร
3.บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด
และประกันภัย จํานวน 300 เลม
4.บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด แพคเกจจิ้ง
2.แผนพัฒนาสถิติสาขาบัญชีประชาชาติ จํานวน 300 เลม
(2013) จํากัด
3.แผนพัฒนาสถิติสาขาการขนสงและโลจิสติกส
5.บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด
จํานวน 300 เลม
6.บริษัท แอคทีฟ พริ้นท จํากัด
4.แผนพัฒนาสถิติสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
7.หจก.อรุณการพิมพ
นวัฒกรรม จํานวน 300 เลม
8.บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิเคชั่น จํากัด
5.แผนพัฒนาสถิติสาขาอุตสาหกรรม จํานวน 300 เลม
9.บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด
6.แผนพัฒนาสาขาพลังงาน จํานวน 300 เลม
7.แผนพัฒนาสถิติสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.แผนพัฒนาสถิติสาขาการคลัง จํานวน 300 เลม
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ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ทดแทนของเดิม
จํานวน 1 คัน

1,232,400 บาท สอบราคา 1.บริษัท โตโยตา กรุงไทย จํากัด
2.บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด
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จางผลิตสําเนาแผนซีดี โครงการสํามะโนธุรกิจ
915,600 บาท สอบราคา 1.บริษัท อามีโก สตูดิโอ จํากัด
และอุตสาหกรรม(สธอ) พ.ศ.2555 รวม 2 รายการ
2.บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด อินเตอรเนชั่นแนล
1.CD-ROM รายงาน สธอ.55(ธุรกิจทางการคาและธุรกิจ
อินดัสตรี้ จํากัด
ทางการบริการ: สธ.55)
- ฉบับรายภาค จํานวน 6 ภาคๆละ 300 แผน
รวมทั้งสิ้น 1,800 แผน
- ฉบับทั่วราชอาณาจักร จํานวน 15,000 แผน
2.CD-ROM รายงาน สธอ.55 (อุตสาหกรรมการผลิต: สอ.55)
- ฉบับรายภาค จํานวน 6 ภาคๆละ 300 แผน

318,600 บาท
395,250 บาท
259,500 บาท
336,000 บาท

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด
เปเนงิน
259,500 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุด
อยูในวงเงินงบประมาณ

281,410 บาท
275,901 บาท
299,070 บาท
265,467 บาท
339,600 บาท

1,231,000 บาท
1,229,430 บาท

บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด
เปนเงิน
1,229,430 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุด
อยูในวงเงินงบประมาณ

408,300 บาท
381,348 บาท

บริษัท เจเนอรัล เรคคอรด
อินเตอรเนชั่นแนล อินดัสตรี้ จํากัด
เปนเงิน
381,348 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุด
อยูในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

รวมทั้งสิ้น 1,800 แผน
- ฉบับทั่วราชอาณาจักร จํานวน 10,000 แผน
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ซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ
1.ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา)ความเร็ว 40 แผนตอนาที
(ทดแทนของเดิม 2 เครื่อง) จํานวน 5 เครื่อง

2.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับXGA
ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens
จํานวน 2 เครื่อง

978,000 บาท
900,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท พูนธนามารเก็ตติ้ง จํากัด
2.บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด
3.บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด
4.บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท โซลูชั่นส
(ประเทศไทย) จํากัด
78,000 บาท สอบราคา บริษัท นิวซีโน (ประเทศไทย) จํากัด
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จางพัฒนาระบบงานสํารวจอิเล็กทรอนิกส
โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
พ.ศ.2556

1,200,000 บาท

โดยวิธี บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จก (มหาชน)
พิเศษ
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จางทําพัดสปริง เพื่อเปนของสมนาคุณโครงการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ.2557 จํานวน 2,702 อัน

135,100 บาท สอบราคา 1.บริษัท สกุลไชย พรีเมียม แอนด แพค จํากัด
2.บริษัท นอรท เทอริทอรี จํากัด
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ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
1.เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา)
ความเร็ว 30 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง

138,000 บาท
120,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด
2.บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

481,500 บาท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)จํากัด
481,500 บาท
เปนเงิน
476,685 บาท
476,685 บาท
505,575 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุด
อยูในวงเงินงบประมาณ

59,706 บาท

บริษัท นิวซีโน(ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
59,706 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุดอยูในวงเงินงบประมาณ

1,155,000 บาท

บริษัท ล็อกซบิท พีเอ จก (มหาชน)
เปนเงิน
1,155,000 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง
มีประสบการณความชํานาญและ
เสนอราคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
และอยูในวงเงินงบประมาณ

101,190 บาท
93,948.54 บาท

บริษัท นอรท เทอริทอรี่ จํากัด
เปนเงิน
93,948.54 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุดอยูในวงเงินงบประมาณ

80,000 บาท
74,900 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
74,900 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุดอยูในวงเงินงบประมาณ
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ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง
2.เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา
สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง
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ซื้อครุภัณฑเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธ 2 รายกา 1,272,564 บาท
1.ครุภัณฑเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธ
727,600 บาท สอบราคา 1.หจก.เอส พี เอ็ดดูเคชั่น
จอภาพแบบสัมผัส
2.บริษัท บกคอม คอมมูนิเคชั่น แอนด
(Touch Screen)ขนาด65 นิ้ว พรอม
เน็ตเวิรค จํากัด
อุปกรณ จํานวน 2 ชุด
2.ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับการตัดตอเพื่อ
การเผยแพรและประชาสัมพันธ
1.กลองบันทึกภาพวีดีโอ Digital จํานวน 1 ชุด
2.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการตัดตอ จํานวน 2 ชุด
3.โปรแกรมสําหรับการตัด จํานวน 2 ชุด
4.เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ (แบบที่ 2) จํานวน 1 เครื่อง
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วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
18,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด
2.บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (สวนกลาง)

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ
รายการที่ 1 วัสดุคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องพิมพ HP
จํานวน 48 รายการ

รายการที่ 2 วัสดุคอมพิวเตอรสําหรับ
เครื่องพิมพ EPSON จํานวน 10 รายการ

6,000 บาท
5,350 บาท

717,000 บาท
713,000 บาท

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
5,350 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุดอยูในวงเงินงบประมาณ

บริษัท บิ๊กคอม คอมมูนิเคชั่น แอนด
เน็ตเวิรค จํากัด
เปนเงิน
713,000 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด
อยูในวงเงินงบประมาณ

สอบราคา
99,380 บาท
197,950 บาท
113,634 บาท
34,000 บาท

ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ
สําหรับการตัดตอและเผยแพร
เนื่องจากไมมีผูเสนอราคาถูกตอง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารสอบราคา

บริษัท ออวิดา จํากัด
(มีผูเสนอราคารายเดียว)

1,980,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท อคาเซีย อินเตอรเทค จํากัด
2.บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

1,980,000 บาท
600,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จก(มหาชน)
2.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
3.บริษัท พี.เจน.(1999) จํากัด
69,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
2.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
3.บริษัท พี.เจน.(1999) จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1,968,800 บาท
1,663,529 บาท

554,477.21 บาท
552,232.35 บาท
553,224.24 บาท

บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด
เปนเงิน
1,663,529 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุดอยูในวงเงินงบประมาณ

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
เปนเงิน 552,232,35 บาท
ที่กําหนดและเสนอราคา
(บริษัทฯ ปรับลดราคาจากที่
แตละรายการรวมต่ําสุด
เสนอไวเดิม)
54,114.18 บาท บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
61,022.10 บาท
จํากัด (มหาชน)
ที่กําหนดและเสนอราคา
68,694 บาท
เปนเงิน 54,111.97 บาท
แตละรายการรวมต่ําสุด
(บริษัทฯ ปรับลดราคาจากที่เสนอไวเดิม)
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ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง
รายการที่ 3 วัสดุคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องพิมพ
SAMSUNG จํานวน 10 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
1,017,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
2.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
3.บริษัท พี.เจน.(1999) จํากัด

913,870.95 บาท
961,480.60 บาท
996,199.96 บาท

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน 913,870.95 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

รายการที่ 4 วัสดุคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องพิมพ
CANON จํานวน 9 รายการ

34,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2.บริษัท พี.เจน (1999) จํากัด

21,421.40 บาท
23,497.20 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน
21,421.40 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

รายการที่ 5 วัสดุคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องพิมพ

56,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)

47,944.56 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข

54,435.80 บาท
56,282 บาท

จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน
47,944.56 บาท

ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

46,748.30 บาท
46,642 บาท
40,826.92 บาท

บริษัท พี.เจน.(1999) จํากัด
เปนเงิน
40,826.92 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

139,435.98 บาท
151,854.40 บาท

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน
139,435.98 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

537,910.40 บาท
524,300 บาท

หจก.ที เอ็น ซัพพลาย แอนด
บลูพริ้นต
เปนเงิน
524,300 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุด

บริษัท อีเอสอารไอ
(ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน
471,000 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคา
รวมต่ําสุด

XEROX จํานวน 2 รายการ

รายการที่ 6 วัสดุคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องพิมพ
Brother จํานวน 6 รายการ
รายการที่ 7 วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 14 รายการ

11 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ
รายการที่ 1 เครื่องพิมพแผนที่ขนาดใหญ (ทดแทน
ของเดิม) จํานวน 1 เครื่อง

รายการที่ 2 โปรแกรมสารสนเทสภูมิศาสตร (GIS)
ยี่หอ ESRI/ArcGIS10.1 For Desktop Standard
จํานวน 1 ลิขสิทธิ์

2.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
3.บริษัท พี.เจน.(1999) จํากัด

50,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
2.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
3.บริษัท พี.เจน.(1999) จํากัด
154,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2.บริษัท พี.เจน.(1999) จํากัด
1,174,100 บาท
674,100 บาท สอบราคา 1. หจก.เทเลพริ้นต ซัพพลาย
2. หจก.ที เอ็น ซัพพลาย แอนด บลูพริ้นต

500,000 บาท สอบราคา บริษัท อีเอสอารไอ(ประเทศไทย) จํากัด

471,000 บาท
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12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
รายการที่1 กระดาษ จํานวน 9 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
1,338,000 บาท
866,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท โรงงานอุตสหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด
2.บริษัท ตากอรุณสิน จํากัด
3.หจก.ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
4.หจก.อิงแมน

รายการที่ 2 วัสดุสํานักงาน จํานวน 118 รายการ

13 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับการตัดตอเพื่อการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ
1.กลองบันทึกภาพวีดีโอ Digital ยี่หอ Sony รุน
HXR-NX๕P จํานวน 1 ชุด
2.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับตัดตอ จํานวน 2 ชุด
3.โปรแกรมสําหรับตัดตอ
3.1โปรแกรมสําหรับออกแบบและตกแตงภาพ จํานวน 1 ชุด
3.2 โปรแกรมสําหรับตัดตอวีดีโอ จํานวน 1 ชุด
4.เครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
(แบบที่ 2) ยี่หอ HP Scanjet 5590 จํานวน 1 เครื่อง

472,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท ตากอรุณสิน จํากัด
2.หจก.ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
3.หจก.อิงแมน
4.หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
544,946 บาท วิธีพิเศษ บริษัท ออวิดา จํากัด

14 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโครงการจัดซื้ออุปกรณ
1,980,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท จีเอเบิล จํากัด
ความมั่นคงปลอดภัยและอุปกรณเครือขายเพื่อเพิ่ม
2.บริษัท กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต จํากัด
ประสิทธิภาพเครือขายของสํานักงานสถิติแหงชาติ
1.อุปกรณความมั่นคงปลอดภัย(Fireall) ยี่หอ Check
Point /4600 จํานวน 1 เครื่อง
2.อุปกรณเครือขาย Core Switc ยี่หอ
Juniper/EX3300-48T
3.อุปกรณเครือขาย Switch ยี่หอ Juniper /EX330024T

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

728,219.05 บาท
776,682.50 บาท
794,010 บาท
801,130 บาท

บริษัท โรงงานอุตสหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จํากัด
เปนเงิน
728,219.05 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

451,707.32 บาท
576,400.70 บาท
515,470 บาท
411,887.56 บาท
513,746.60 บาท

หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เปนเงิน
411,887.56 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

บริษัท ออวิดา จํากัด
เปนเงิน
513,746.60 บาท

เปนผูเสนอรายเดียวและเปนผูเสนอ
ราคาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด
และเสนอราคาแตละรายการ
รวมต่ําสุด

1,853,775 บาท
1,816,860 บาท

บริษัท กนกสิน เอกซปอรต
อิมปอรต จํากัด
เปนเงิน
1,816,860 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด
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15 จางทํากระเปาเอกสารสําหรับการประชุม จํานวน
6,000 ใบ

16 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา
22 ลานพิกเซล จํานวน 1 กลอง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
600,000 บาท สอบราคา 1.หจก.จันทรพร เกรียงไกรนิยม
2.บริษัท 6 กุมภา จํากัด
3.หจก. ภูมิมี
4.บริษัท ฮอพบอน จํากัด
5.บริษัท สกุลไชย พรีเมียมแอนด แพค จํากัด
6.บริษัท จิดาภา 54 จํากัด
7.บริษัท เอาท-บาลานซ จํากัด
8.บริษัท เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จํากัด
9.บริษัท นอรท เทอริทอรี จํากัด

180,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท พีเค จูเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2.หจก.กรุงเทพอุปกรณ
3.บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
4.หจก. หองภาพเจริญกรุงคัลเลอรแล็บ

330,630 บาท
408,000 บาท
349,860 บาท
449,400 บาท
462,240 บาท
432,000 บาท
385,200 บาท
770,400 บาท
577,800 บาท

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา
หจก.จันทรพร เกรียงไกรนิยม
เปนเงิน
330,630 บาท

193,124.30 บาท
183,719 บาท
190,374.40 บาท
158,788 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดและเสนอราคาแตละ
รายการรวมต่ําสุด

ยกเลิกเนื่องจาก
ไมมีผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดในเอกสารสอบราคา

17 จางซอมเครื่อง Tablet PC จํานวน 3 เครื่อง
9,000 บาท ตกลงราคา บริษัท วี-สมารท จํากัด.
1.เครื่อง Tablet PC รุน HTC Flyer
หมายเลขครุภัณฑ 1105-06-12061000- 12521-0970-0001/55
(IMEI:354672041443639)
2.เครื่อง Tablet PC รุน HTC Flyer
หมายเลขครุภัณฑ 1105-56-12061000- 12528-0970-0108/55
(IMEI:354672041519990)
3.เครื่อง Tablet PC รุน HTC Flyer
หมายเลขครุภัณฑ 1105-54-12061000- 12523-0970-0103/55
(IMEI:354672041446152)

9,000

บริษัท วี-สมารท จํากัด.
เปนเงิน
9,000 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

18 จางซอมเครื่อง Printer HP Laserjet 2550L
5,885 บาท ตกลงราคา บริษัท แอปเปล อินเตอร พลัส จํากัด .
หมายเลขครุภัณฑ 1105-05-12061000-0374-0943-0005/48

5,885

บริษัท แอปเปล อินเตอร พลัส จํากัด .
เปนเงิน
5,885 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ
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วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
19 จางติดตั้งระบบ LAN (เปด Port Lan)
214 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด.(มหาชน)
1.ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม เปด Port Lan 1 จุด
2.กลุมตรวจราชการและประสานภูมิภาค ทิศเหนือ ชั้น 4 ปด Port Lan 1 จุด
20 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ไสกรองอากาศ
1,673.48 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูแทนจําหนายโตโยตา จํากัด .
และตรวจเช็คระยะ รถยนตทะเบียน ฮภ-6419
หมายเลขครุภัณฑ1105-00-12060200-13458-0702-0007/56

21 ซื้อหนังสือเขาหองสมุด จํานวน 92 รายการ

19,909.15 บาท ตกลงราคา ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องถายเอกสาร
67,677.50 บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด.
ยี่หอ ริโก รุน AF1022,2320D
หมายเลขครุภัณฑ 1105-04-12060100-13740-0906-0009/56(สภส)
1105-01-12060100-13453-0906-0005/56(กกจ),1105-05-1206010013454-0906-0006/56(สพก),1105-04-12060100-13740-0906-000956
(สธม) เครื่องโทรสาร ยี่หอ Ricoh รุน 1190L หมายเลขครุภัณฑ 1105-0412060100-13741-0914-0001/56(สภส) เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
ยี่หอ Ricoh รุน DX4545หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-92410916-0001/53(สพก.) ดังนี้
1.หมึกเครื่องพิมพสําเนาสีดํา รุน DX-4545(31SI4500) จํานวน 15 กลอง
2.กระดาษไขแมพิมพ รุน DX-4545(31SM4500) จํานวน 10 มวน
3.หมึกสําหรับเครื่องโทรสาร รุน 1190L (31ST1190) จํานวน 4 ตลับ
4.หมึกเครื่องถายเอกสาร รุน 2320D(AF227TN) จํานวน 11 ขวด
23 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องโทรสารชารป
2,300.50 บาท ตกลงราคา บริษัท ชารปไทย จํากัด.
(FO-9CR) NX-A260 หมายเลขครุภัณฑ สนว.0914-001-04/52
วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องโทรสาร (ฟลมดํา) จํานวน 5 กลอง

214

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท ทีโอที จํากัด.(มหาชน)
เปนเงิน
214 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

1,673.48

บริษัท โตโยตานนทบุรี
ผูแทนจําหนายโตโยตา จํากัด .
เปนเงิน
1,673.48 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

19,909.15

ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนเงิน
19,909.15 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

67,677.50

บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จํากัด.
เปนเงิน
67,677.50 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

บริษัท ชารปไทย จํากัด.
เปนเงิน
2,300 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

2,300
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วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องถายเอกสาร
4,490 บาท ตกลงราคา บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท โซลูชั่นส
KYOCERA ใชกับรุน KM2020
(ประเทศไทย) จํากัด.
หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-3354-0906-0002/49 (กชอ)
ผงหมึกเครื่องถายเอกสารดิจิตอล รุน KM2020(ผงหมึก TK-410)จํานวน 1 กลอง

24 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องถายเอกสาร
21,499.99 บาท ตกลงราคา บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด .
Toshiba รุน e-STUDIO305
หมายเลขครุภัณฑ 1105-06-12060100-12925-0906-0001/55,
1105-06-12060100-12926-0906-0002/55 ดังงนั้
หมึกเครื่องถายเอกสาร Toshiba รุน e-STUDIO305 จํานวน 5 กลอง

4,494

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
และราคา
บริษัท เคียวเซรา ด็อคคิวเมนท โซลูชั่นส เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
(ประเทศไทย) จํากัด.
และอยูในวงเงินงบประมาณ
เปนเงิน
4,494 บาท

21,499.99

บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุป จํากัด .
เปนเงิน
21,499.99 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

1,991.27 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด .

1,991.27

บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด .
เปนเงิน
1,991.27 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

26 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามัน ไสกรองอากา 3,999.66 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด .
เกียร น้ํามันเฟองทาย รถยนต ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ
เปนเงิน 3,999.66 บาท
1105-00-12060200-9493-0702-0004/53

3,999.66

บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด .
เปนเงิน
3,999.66 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องโทรสาร
98,226 บาท ตกลงราคา บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด.
ยี่หอ Canon รุนFX-3 หมายเลขครุภัณฑ
NSO-0914-0006/47(สสก)NSO-09-0002/45(กชอ) ยี่หอ Canon รุน PG-40
หมายเลขครุภัณฑ สพก-0914-001-05/53 กบจ-0914-010-06/51(กชอ)
กบจ-0914-007-06/51(กชอ) กบจ-0914-004-06/51(กชอ)
กบจ-0914-014-06/51(สสค) ยี่หอ Canon รุน FX-9 หมายเลขครุภัณฑ
1105-01-12060100-9037-0914-0001/52(กพด) ยี่หอ Brotherรุน FAX-878
หมายเลขครุภัณฑ ศทก-0914-001-02/54(ศทก) และสําหรับเครื่องถายเอกสาร
ยี่หอ Canon รุน NPG16 หมายเลขครุภัณฑ 1105-03-12060100-58430906-0002/51(สสก)ยี่หอ Canon รุน NPG36 หมายเลขครุภัณฑ

98,226

บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จํากัด.
เปนเงิน
98,226.00 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

25 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ไสกรองอากาศ
และตรวจเช็ตน้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย
รถยนต ฮค-4248 หมายครุภัณฑ 1105-00-120602003553-0702-0006/49

9

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
( ราคากลาง )
28 1105-02-012061000-7072-0906-0013/51(ศทก)1105-02-120601007073-0906-0014/51(ศสร)1105-06-12060100-7071-0906-0012/51(สภส)
ยี่หอ Canon รุน NPG32 หมายเลขครุภัณฑ 1105-02-12061000-7129-09060016/51(ศทก)ยี่หอ Canon รุน NPG26 หมายเลขครุภัณฑ 1105-0112060100-9289-0906-0003/53(กชอ)1105-03-12060100-9299-09060005/53(สสค)1105-03-12060100-9292-0906-0005/53(สสค)
จํานวน 8 รายการ

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ADAPTOR สายชารตโนตบุค
1,070 บาท ตกลงราคา บริษัท ออฟฟศ ไดเรคท จํากัด.
Compaq ยี่หอ DTECH สําหรับเครื่องโนตบุค
Compaq Presario CQ40 Model PPP009D
หมายเลขครุภัณฑ 1105-04-012061000-9497-0954-0007/53
จํานวน 1 อัน
30 จางจัดสงวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 จังหวัด
จํานวน 44 กลอง น้ําหนักรวม 648 กิโลกรัม

3,144 บาท ตกลงราคา บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด

31 ซื้อผงหมึกเครื่องเอกสาร XEROX รุนDC2055
10,272 บาท ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด.
สําหรับเครื่องถายเอกสารXEROX รุนDOCUCETEN 2055
หมายเลขครุภัณฑ 1105-02-12060100-7069-09060010/51 จํานวน 3 กลอง
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ
เพื่อใชในการปฏิบัติงานโครงการตางๆ

55,254.80 บาท ตกลงราคา บริษัท สหธุกิจ จํากัด .

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

990

บริษัท ออฟฟศ ไดเรคท จํากัด.
เปนเงิน
990 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

3,144

บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด
เปนเงิน
3,144 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

10,272

55,254.80

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด. เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
เปนเงิน
และอยูในวงเงินงบประมาณ
10,272 บาท

บริษัท สหธุกิจ จํากัด .
เปนเงิน
55,254.80 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

10

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
8,560 บาท ตกลงราคา บริษัท บูลโอเซี่ยน ซิสเต็มส จํากัด.

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเครื่องถายเอกสาร
Konica-monalta รุน bizhub363 (TN414)
หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-9556-0906-0008/53
(กสบ) จํานวน 2 กลอง
34 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ

26,623.74 บาท ตกลงราคา บริษัท ตากอรุณสิน จํากัด.

35 ซื้อใบมีดตัดสติ๊กเกอร ROLOAND รุน ZEC-U5025
6,260 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด.
(5 ชิ้น/1 กลอง) จํานวน 1 กลอง
สําหรับเครื่องตัดสติ๊กเกอรยี่หอ ROLOAND หมายเลขครุภัณฑ
1105-01-12060100-0026-1058-0001/48

8,560

26,623.74

6,260

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท บูลโอเซี่ยน ซิสเต็มส จํากัด.
เปนเงิน
8,560 บาท

บริษัท ตากอรุณสิน จํากัด.
เปนเงิน
26,623.74 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
เปนเงิน
และอยูในวงเงินงบประมาณ
6,260 บาท

36 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเครื่อง
18,150.41 บาท ตกลงราคา บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด .
ตรวจเช็คระบบแอร เช็คน้ํามัน เกียร เช็คระยะ
เช็คน้ํามันเฟองทาย รถยนต ฮท-6724 หมายเลขครุภัณฑ
1105-00-12060200-9494-0702-0005/53

18,150.41

บริษัท สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด .
เปนเงิน
18,150.41 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

37 ซื้อวัสดุสํานักงาน หมึก Samsung SCX-4216D3
สําหรับเครื่องโทรสาร รุน SCX
4216F จํานวน 3 กลอง

10,015.20

บริษัท พี.เจน(1999) จํากัด.
เปนเงิน
10,015.20 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

182,889.75

บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด.
เปนเงิน
182,889.75 บาท

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

10,015.20 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.เจน(1999) จํากัด.

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ
182,889.75 บาท วิธีพิเศษ บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด.
ใชกับเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ยี่หอ ริโซ
รุนRZ370 หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060100-0081-0916-0001/48
(กสบ) และเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ยี่หอริโซ รุนRZ970 หมายเลขครุภัณฑ
1105-07-12060100-7127-0916-0002/51 (สธม)

11

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

39 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 22 รายการ

40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
( ราคากลาง )
25,475.63 บาท ตกลงราคา บริษัท ตากอรุณสิน จํากัด.

11,486.45 บาท ตกลงราคา บริษัท พี.เจน(1999) จํากัด.

25,475.63

11,486.45

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท ตากอรุณสิน จํากัด.
เปนเงิน
25,475.63 บาท
บริษัท พี.เจน(1999) จํากัด.
เปนเงิน
11,486.45 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

เปนผูเสนอราคาตรงตามเงื่อนไข
และอยูในวงเงินงบประมาณ

