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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
(บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับปฏิบัติงานโครงการส ารวจทัศนคติ 13,652.60 12,101.70 ตกลงราคา บรัษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด 12,101.70 บาท บรัษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ของประชากร อายุระหว่าง 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์  Brother รุ่น HL-3170CDW หมายเลข 12,101.70 บาท
ครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-19735-0943-0012/60
จ านวน 5 รายการ ดังนี้
1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brother รหัส TN-261BK 
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,840.40 บาท
2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother รหัส TN-265C
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,386.10 บาท
3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brotner รหัส TN-265Y
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,386.10 บาท
4.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brotner รหัส  TN-265M
จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 2,386.10 บาท
5.ดรัม  Brother รหัส DR-261CL จ านวน 1 กล่อง
เป็นเงิน 3,103.00 บาท

2 จ้างพิมพ์  Pocket Book  สรุปผลที่ส าคัญ ส ารวจการมีการใช้ 40,000 32,100 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 32,100 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ ว 315 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
พ.ศ. 2559 จ านวน 1,500 เล่ม 32,100 บาท

3 จ้างพิมพ์แบบแจงนับโครงการส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 480,000 431,750 ตกลงราคา บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด 392,400 บาท บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ว 315 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
1.แบบส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  ใช้ส าหรับสถาน 392,400 บาท
ประกอบการที่มีคนท างาน 1-10 คน (แบบ สอ.2/1) 
จ านวน 90,000 แบบ
2.แบบส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ใช้ส าหรับสถาน
ประกอบการที่มีคนท างานต้ังแต่ 11 คนขึ้นไป (แบบ สอ.2/2)
จ านวน 60,000 แบบ

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 รายการ ดังนี้ 353,059.23 339,874.80 ตกลงราคาบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 339,874.80 บาทบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส C9733AC สีบานเย็น ว 315 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ HP Color Laserjet 5550 (ใช้หมึกพิมพ์  339,874.80 บาท
HP รหัส C9733AC) หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-
0157-0943-0001/48 จ านวน 2 กล่อง (สภส.)
เป็นเงิน 26,645.14 บาท
2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CD887AA  (สีด า)
จ านวน 2 กล่อง (สสก.) เป็นเงิน 573.52 บาท
3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส CD888A (สี) โดยใช้กับ
เคร่ืองพิมพ์ HP DeskJet K209A (ใช้หมึกพิมพ์ HP รหัส CD887A,
CD888A) หมายเลขครุภัณฑ์ สสก-0944-0012-03/56,
สสก-0944-0013-03/56 (สสก) จ านวน 3 กล่อง
เป็นเงิน 860.28 บาท
4.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส 950XL Black Ink Cartride
(CN045AA)  จ านวน 2 กล่อง (สสก.) เป็นเงิน 2,390.38 บาท
5.หมึกส าหรับเครืองพิมพ์ HP รหัส 951XL Cyan Ink Cartridge
(CN046AA) จ านวน 2 กล่อง (สสก.) เป็นเงิน 1,774.06 บาท
6.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส 951XL Magenta Ink 
Cartridge (CN047AA) จ านวน 2 กล่อง (สสก.) 
เป็นเงิน 1,774.06 บาท
7.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ HP รหัส 951XL Yellow Ink 
Cartridge (CN048AA) โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ HP Officejet 
Pro 8600 Plus  (ใช้หมึกพิมพ์ HP รหัส CN045AA, CN046AA,
CN047AA, CN048AA) หมายเลขครุภัณฑ์ สสก-0944-005-03/57
 จ านวน 2 กล่อง (สสก.) เป็นเงิน 1,774.06 บาท
8.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4551ND (ML-D4550B)
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์  Samsung ML-4551ND (ใช้หมึกพิมพ์
Samsung รหัส ML-D4550B) หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-
12061000-9301-0942-0005/53 (สสค),1105-03-12061000-
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9304-0942-0008/53 (สสค), 1105-03-12061000-10051-
0942-0064/54 (สสค) จ านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 20,255.10 บาท
9.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT K506L
Black)  (สสค.) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 4,943.40 บาท
10.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung  CLP-680ND (CLT C506L
Cyan) (สสค.)  จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,424.00 บาท
11.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT M506L
Magenta) (สสค.) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงน 3,424.00 บาท
12.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (CLT M506L
Yellow) (สสค.) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงน 3,424.00 บาท
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung CLP-680ND (ใช้หมึกพิมพ์
Samsung รหัส CLT K560L Black, CLT609L Cyan, 
CLT Y609L Yellow, CLT M609L Magenta) หมายเลขครุภัณฑ์
1105-03-12061000-14809-0943-005/57 
13.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress M4030ND
(MLT-D201L) โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Samsung M4030ND
(ใช้หมึกพิมพ์ Samsung รหัส MLT-D201L) หมายเลขครุภัณฑ์
1105-03-12061000-18750-0942-0053/59 (สสก), 1105-03-
12061000-18753-0942-0056-0056/59 (สสค),1105-03-
12061000-18752-0942-0055/59 (สสค),1105-04-12061000-
18736-0942-0039/59 (สบส), 1105-05-12061000-18744-
0942-0047/59 (สพก),1105-05-12061000-18745-0942-
0048/59 (สพก), 1105-05-12061000-18746-0942-0049/59
(สพก), 1105-07-12061000-18755-0942-0058/59 (สธม),
1105-07-12061000-18756-0942-0059/59 (สธม), 1105-85-
12061000-18726-0942-0029/59 (ศสร),1105-85-12061000-
18727-0942-0030/59 (ศสร), 1105-85-12061000-18728-
0942-0031/59 (ศสร), 1105-85-12061000-18729-0942-
0032/59 (ศสร), 1105-85-12061000-18732-0942-0035/59 
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(ศสร) จ านวน 27 กล่อง เป็นเงิน 266,076.90 บาท
14.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  CANON PIXMA IP4970 รหัส 
CLI-726C  โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ Canon Pixma ip4970 
(ใช้หมึกพิมพ์ Canon รหัส CLI-726C) หมายเลขครุภัณฑ์ สบส-
0944-001-04/56 (สบส) จ านวน 6 กล่อง เป็นเงิน 2,535.90 บาท

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,970,036 1,969,141.10 สอบราคา 1.บริษัท เท็น ซอฟท์ จ ากัด 1,970,018.73 บาท บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติและเสนอ
พกพาขนาดกลาง (Tablet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2.บริษัท ชัยเจริญคอมพิวเตอร์ จ ากัด 1,898,130 บาท เป็นเงิน ราคาเป็นไปตามเง่ือนไข ที่
(ทดแทนของเดิม) คร้ังที่ 2 จ านวน 157 เคร่ือง 1,898,130 บาท สสช.ก าหนด และเสนอราคา

ต่ าสุด อยู่ในวงเงินงบประมาณ
และราคากลางที่ก าหนด

6 จ้างเปิด  Port Lan จ านวน 3 จุด ของส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 642 642 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 642 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ส านักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ชั้น 3 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

642 บาท

7 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลไม่ขยายข้างบรรจุแบบสอบถามการส ารวจ 26,000 25,680 ตกลงราคา บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด 25,680 บาท บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน  12,000 ซอง 25,680 บาท

8 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี 63,000 56,940 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 56,940 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
สารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
จ านวน 26,000 เล่ม  56,940 บาท

9 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลขยายข้างบรรจุแบบสอบถามโครงการ 13,000 11,128 ตกลงราคา บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด 11,128 บาท บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง
สถานประกอบการ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,300 ซอง  11,128 บาท
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10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บ 306,780 270,442.50 ตกลงราคา บริษัท ท.ีเอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด 269,800.50 บาท บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ว 315 เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดซ้ือ
น้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ า จ านวน 8 รายการ  269,800.50 บาท

รายละเอียดดังนี้
1.หมึกส าสหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung M4030 (MLT-D201L)
โดยใช้กับเคร่ืองพิมพ์ SAMSUNG รุ่น ProXpress M4030ND
(หมึกพิมพ์รหัส MLT-D201L) หมายเลขครุภัณฑ์ 
1105-04-12061000-18733-0942-0036/59  (สนว.)
1105-04-12061000-18734-0942-0037/59  (สนว.)
1105-04-12061000-18735-0942-0038/59  (สนว.)
1105-04-12061000-18759-0942-0062/59  (สภส.)
1105-04-12061000-18760-0942-0063/59 (สภส.)
1105-04-12061000-18761-0942-0064/59 (สภส.)
1105-04-12061000-18763-0942-0066/59 (สภส.)
1105-85-12061000-18729-0942-0032/59 (ศสร.)
1105-85-12061000-18730-0942-0033/59 (ศสร.)
1105-85-12061000-18731-0942-0034/59 (ศสร.)
1105-85-12061000-18732-0942-0035/59 (ศสร.)
1105-06-12061000-18739-0942-0042/59 (สบจ.)
1105-06-12061000-18740-0942-0043/59 (สบจ.)
จ านวน 20 กล่อง เป็นเงิน 207,794.00 บาท
2.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother รหัส  TN-261BK
จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 9,202.00 บาท
3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brotner รหัส  TN-265C
จ านวน  5 กล่อง เป็นเงิน 11,930.50 บาท
4.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brother  รหัส TN-265Y 
จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 11,930.50 บาท
5.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brotner รหัส TN-265M
จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 11,930.50 บาท



6

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

โดยชักับเคร่ืองพิมพ์  Brother รุ่น HL-3170CDW (หมึกพิมพ์รหัส
TN-261BK, TN-265C, TN-265Y,TN-265M) หมายเลขครุภัณฑ์
1105-04-12061000-19728-0943-0005/60 (สนว.),
1105-85-12061000-19727-0943-0004/60 (ศสร.)
6.External harddisk 4 TB WESTERN MY PASSPORT 2.5"
ULTRA 4 TB BLACK รับประกัน 3 ปี จ านวน 2 อัน 
เป็นเงิน 10,700.00 บาท
7.External harddisk 1 TB WESTERN MY PASSPORT 2.5"
ULTRA 1 TB BLACK รับประกัน 3 ปี จ านวน 2 อัน 
เป็นเงิน 4,001.80 บาท
8.Flash drive 32GB ยี่ห้อ KINGSTON รับประกัน 5ปี
จ านวน 6 อัน เป็นเงิน 2,311.20

11 จ้างพิมพ์แบบสอบถามการส ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบ 34,000 29,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 29,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
โลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2560 จ านวน 20,000 ชุด เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

29,000 บาท

12 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 33 รายการ (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) 6,109.70 4,162.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพรลาภพัฒนภัณฑ์ 4,162.30 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพรลาภพัฒนภัณฑ์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

4,162.30 บาท

13 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 324,000 ตกลงราคา
มีนาคม 2560 ต้ังแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 (ว 315)
จ านวน 27 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  72,000 รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 72,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มีนาคม 2560 จ านวน  6  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที่ 02.6/25 ลว. 3 ก.พ.60 สถิติ ที่ 02.6/25 ลว. 3 ก.พ.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 6 คน จ านวน 6 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

72,000 บาท



7

วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  144,000 รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 144,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มีนาคม 2560 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที่ 02.7/25 ลว. 3 ก.พ.60 สถิติ ที่ 02.7/25 ลว. 3 ก.พ.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

 144,000 บาท

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  108,000 รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 108,000 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
ในเดือน มีนาคม 2560 จ านวน  9  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที่ 02.3/36 ลว. 3 ก.พ.60 สถิติ ที่ 02.3/36 ลว. 3 ก.พ.60 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน
จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

108,000 บาท

14 จ้างพิมพ์ Pocket Book การส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร 35,000 27,017.50 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 27,017.50 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ. 2559 จ านวน 500 เล่ม เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจัดจ้าง

27,017.50 บาท

15 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 400,000 394,131.03 สอบราคา 1.บริษัท อิมเมเจอรี จ ากัด 390,336 บาท บริษัท ทุกส่ิง จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
พ.ศ.2560 (แจงนับ) จัดท าป้าย Roll up จ านวน 160 อัน 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย 383,316.80 บาท เป็นเงิน ถูกต้องตรงตามรายละเอียด

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซานตาคอร์สแวร์ 337,264 บาท 312,000 บาท และเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร
4.บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จ ากัด 359,520 บาท สอบราคา และเสนอราคารวม
5.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด 448,000 บาท ต่ าสุด
6.บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 321,000 บาท
7.บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด 453,680 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา 363,800 บาท
9.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉายอดีต 383,488 บาท
10.บริษัท ทุกส่ิง จ ากัด 312,000 บาท
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วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

16 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 450,000 437,890 สอบราคา 1.บริษัท อิมเมเจอรี จ ากัด 402,320 บาท บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา
พ.ศ.2560 (แจงนับ) จัดท าแผ่นพับ จ านวน 400,000 แผ่น 2.บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 311,156 บาท เป็นเงิน ถูกต้องตรงตามรายละเอียด

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนกฤตการป้าย 428,000 บาท 278,200 บาท และเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร
4.บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ ากัด 330,000 บาท สอบราคา และเสนอราคารวม
5.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซานตาคอร์สแวร์ 393,760 บาท ต่ าสุด
6.บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จ ากัด 406,600 บาท
7.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977) จ ากัด 344,000 บาท
8.บริษัท เอบิช อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 278,200 บาท
9.บริษัท เอลิสต์ เฮ้าส์ จ ากัด 376,640 บาท
10.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา 385,200 บาท
11.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉายอดีต 428,000 บาท
12.บริษัท ทุกส่ิง จ ากัด 380,000 บาท
13.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์ 296,000 บาท


