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รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

เชาสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ รายละเอียดดังนี้
- เชาใชสถานที่ของโรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ เพื่อเปนสถานที่ประชุมคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ ในวันจันทรที่ 10 ตุลาคม 2559 ระหวางเวลา
08.00 - 16.30 น. ณ. หองประชุม บีบี 202 ชั้น (ชั้น 2 พรอม
อุปกรณระบบโสตทัศนูปกรณ ฯลฯ

2

บอกรับหนังสือพิมพเขาหองสมุด ประจําปงบประมาณ 2560
จํานวน 6 รายการ ดังนี้
1.ไทยรัฐ ฉบับละ 10.- บาท /วันจํานวน 247 ฉบับ (เฉพาะ
วันทําการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
เปนเงิน 2,470 บาท
2.เดลินิวส ฉบับละ 10.- บาท /วัน จํานวน 247 ฉบับ (เฉพาะวัน
ทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
เปนเงิน 2,470 บาท
3.โพสตทูเดย ฉบับละ 15.-บาท/วัน จํานวน 247 ฉบับ (เฉพาะวัน
ทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
เปนเงิน 3,705 บาท
4.ขาวสด ฉบับละ 10.- บาท/วัน จํานวน 247 ฉบับ (เฉพาะวัน
วันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
เปนเงิน 2,470 บาท
5.คมชัดลึก ฉบับละ 10.-บาท/วัน จํานวน 247 ฉบับ (เฉพาะวัน
ทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
เปนเงิน 2,470 บาท
6.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับละ 25.-บาท (2 ฉบับ/สัปาดห ทุกวันพุธ
และวันเสาร ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จํานวน 105 ฉบับ เปนเงิน 2,625 บาท

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
10,000

ราคากลาง
(บาท)
10,000

16,210

16,210

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ตกลงราคา โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ

10,000 บาท โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวน
เซ็นเตอร แจงวัฒนะ
เปนเงิน
10,000 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการเชา
และเปนสถานที่ประชุมคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ สามารถ
ดําเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ
พ.ศ. 2535

ตกลงราคา

16,210 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดซื้อ

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด

บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด
เปนเงิน
16,210 บาท
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รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
30,000

ราคากลาง
(บาท)
13,051

1,915.30

3

จางจัดสงคูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสาร
"โครงการสํารวจการติดตามระดับความรูและการเขาถึงบริการ
การทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2559 ไตรมาส 4
(ต.ค.-ธ.ค.59)" ใหสถิติจังหวัด จํานวน 67 จังหวัด

4

จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต สําหรับรถยนต ศจ-6005
หมาเยเลขครุภัณฑ 1105-00-12060200-0177-0702-0002/48
จํานวน 1 รายการ ดังนี้
-แบตเตอรี่ ชนิดน้ํา Lead Acid GS/NS 60 ขนาด 12V 45AH

1,915.30
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จางผูรับจางเหมาเอกชนดําเนินงานประจําเดือน
ตุลาคม 2559 ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559
จํานวน 27 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ
ในเดือน ตุลาคม 2559 จํานวน 7 คน

315,880

วิธีซื้อ/จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด

ตกลงราคา างหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนิค

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
13,051 บาท

บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด
เปนเงิน
13,051 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

1,915.30 บาท หางหุนสวนจํากัด สยามแบตเตอรี่อิเลคทรอนมีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
เปนเงิน
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดซื้อ
1,915.30 บาท

ตกลงราคา
ว 315
81,760

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/130 ลว. 24 ส.ค. 59
จํานวน 7 คน

81,760 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/130 ลว. 24 ส.ค. 59
จํานวน 7 คน เปนเงิน
81,760 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ
ในเดือน ตุลาคม 2559 จํานวน 11 คน

129,000

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/158 ลว. 23 ส.ค. 59
จํานวน 11 คน

129,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/158 ลว. 23 ส.ค. 59
จํานวน 11 คน เปนเงิน
129,000 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ
ในเดือน ตุลาคม 2559 จํานวน 9 คน

105,120

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/153 ลว. 17 ส.ค.59
จํานวน 9 คน

105,120 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/153 ลว. 17 ส.ค.59
จํานวน 9 คน เปนเงิน
105,120 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง
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รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
4,774.34

ราคากลาง
(บาท)
4,774.34

6

จางตรวจเช็คระยะ 110,000 กม. เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถยนต
เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไสกรองอากาศ เปลี่ยนกรอง
กรองโซลา ตรวจเช็คระบบเกียร ของรถยนต โตโยตา ทะเบียน
ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12060200-129390702-0017/55

7

จางตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไสกรองน้ํา
เปลี่ยนไสกรองอากาศ เปลี่ยนกรองโซลา รถยนต ฮว-1193
หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-1206020017733-0702-0002/59

4,889.90
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จางทําสายคลองบัตรพนักงานเจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2550
พรอมอุปกรณ รายละเอียดดังนี้
1. สายคลองบัตร "สํานักงานสถิติแหงชาติ" ขนาดกวาง 1.30 ซม.
ยาว 90 ซม. พรอมพิมพชื่อ "สํานักงานสถิติแหงชาติ" สีเหลืองบน
สายคลองสีแดงเลือดหมู 1 สีและปมโลโกเรซิ่น 2 จุด
จํานวน 500 ชุด แตละชุด ประกอบดวย
- กรอบพลาสติกใสแข็งแนวนอน สําหรับใสบัตร
- อุปกรณคลิ๊ปหอยบัตร
- ที่ปรับระยะสาย
- พลาสติกเคลือบบัตร ความหนา 1.25 ไมโครอน
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จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กําหนดระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูแทนจําหนาย
โตโยตา จํากัด

4,774.34 บาท

บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย
โตโยตา จํากัด
เปนเงิน
4,774.34 บาท

4,889.90

ตกลงราคา

4,889.90 บาท

บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย
โตโยตา จํากัด
เปนเงิน
4,889.90 บาท

33,705

33,705

ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด พี เอส พริ้น โปรดักส

1,330,000

1,330,000

สอบราคา 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย
เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด
2.บริษัท เอลาฬุก เซอรวิส จํากัด
3.บริษัท กุลธิชา จํากัด
4.บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด
5.บริษัท พีพีเอ็น 51 จํากัด
6.บริษัท สแตนดารด เซอรวิสเซส จํากัด
7.บริษัท มอร แดน คลีน จํากัด
8.หางหุนสวนจํากัด จักรคลีน เซฟตี้

บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนาย
โตโยตา จํากัด

33,705 บาท หางหุนสวนจํากัด พี เอส พริ้น โปรดักส
เปนเงิน
33,705 บาท

110,745 บาท
125,885.50 บาท
109,187 บาท
109,100 บาท
108,847 บาท
110,704.34 บาท
109,996 บาท
103,628 บาท

1.บริษัท พีพีเอ็น 51 จํากัด
เปนเงิน
108,847 บาท
(12 เดือน = 1,306,164 บาท)

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

เนื่องจากมีคุณสมบัติและเสนอ
ราคาเปนไปตามเงื่อนไข ที่
สสช.กําหนด และเสนอราคา
ตอเดือนต่ําสุด และอยูในวงเงิน
งบประมาณที่กําหนด
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รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
วงเงินงบประมาณ
(บาท)
1,534,344

ราคากลาง
(บาท)
1,534,344

11 จางทํากฤตภาคขาวออนไลน ผานระบบอินเทอร็เน็ต
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 กําหนดระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

121,980

121,980

วิธีพิเศษ

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด

121,980 บาท

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด
เปนเงิน
121,980 บาท

พิจารณาเอกสารหลักฐาน
แสดงคุณสมบัติ รวมทั้งผลงาน
ที่บริษัทฯเคยทํา ยื่นถูกตอง
ครบถวนเปนไปตามขอกําหนด
และขอบเขตของงานจางทํา
กฤตภาคขาวออนไลน ผาน
ระบบอินเทอรเน็ต และพิจารณา
ขอเสนอดานราคาแลวเห็นวา
ราคาที่บริษัทฯ เสนออยูในวงเงิน
งบประมาณที่กําหนด

12 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขตูคีออส
กําหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

30,000

30,000

ตกลงราคา

บริษัท พรอม คอมพิวติ้ง จํากัด

30,000 บาท

บริษัท พรอม คอมพิวติ้ง จํากัด
เปนเงิน
30 ,000 บาท

มีคุณสมบัติและเปนผูผลิต
และจําหนายตูคีออส มีชาง
ผูชํานาญในการดูแลไดเปน
อยางดี และอยูในวงเงินงบ
ประมาณที่จะดําเนินการจาง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

10 จางบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
สํานักงานสถิติแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ.2560
ระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีกรณีพิเศษ สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
1,534,344 บาท สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
เปนเงิน
1,534,344 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ไดรับสิทธิพิเศษในการรับจาง
บริการรักษาความปลอดภัยให
กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานตามกฎหมายที่มี
ฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐที่ประสงคจะจางบริการ
รักษาความปลอดภัยกับ อผศ.
สมารถจัดจางไดโดยวิธีกรณี
พิเศษ

5

รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
วงเงินงบประมาณ
(บาท)
216,000

ราคากลาง
(บาท)
216,000

14 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขโปรแกรมประยุกต ระบบ
บริหารจัดการสารนิเทศ (CMS) ประจําปงบประมาณ 2560
ระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

418,600

15 จางพิมพซองขยายขางสีน้ําตาลบรรจุแบบสอบถามโครงการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจแลสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560
จํานวน 5,500 ซอง

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

13 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบควบคุม
การเขาออกและระบบรักษาความปลอดภัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
กําหนดระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

ตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากั
(ว 315)

216,000 บาท บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากั เนื่องจากมีความชํานาญในการ
เปนเงิน
ดูแลระบบไดเปนอยางดี อีกทั้ง
216,000 บาท
มีการพัฒนาบํารุงรักษาระบบ
งานใหมีประสิทธิภาพใชงาน
ไดอยางตอเนื่อง

418,600

ตกลงราคา
(ว 315)

บริษัท ไทยเควสท จํากัด

418,600 บาท

บริษัท ไทยเควสท จํากัด
เปนเงิน
418,600 บาท

เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่น
ขอเสนอเปนไปตามขอกําหนด
ของสํานักงานฯ และเสนอ
ราคาเทากับปงบประมาณ

44,000

24,717

ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด

24,717 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด
เปนเงิน
24,717 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

16 เชาใชสัญญาณอินเตอรเน็ต สําหรับเครื่อง Tablet
(ยี่หอ HTC รุน Flyer P510E จํานวน 11 เครื่อง,ยี่หอ Sonore
รุน TAB710Q-3G จํานวน 116 เครื่อง รวม 127 เครื่อง
ประจําปงบประมาณ 2560
ระยะเวลาในการเชา 12 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

325,000

324,505.32

17 จางผูรับจางเหมาเอกชนดําเนินงานประจําเดือน
พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559
จํานวน 27 คน รายละเอียดดังนี้
1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ
ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จํานวน 7 คน

272,160

ตกลงราคา บริษัท แอดวานซไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 324,505.32 บาท บริษัท แอดวานซไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
(ว 315)
เปนเงิน
324,505.32 บาท

มีคุณสมบัติเปนไปตามที่
สสช.กําหนด และเสนอราคา
อยูในภายในวงเงินงบประมาณ

ตกลงราคา
(ว 315)
70,560

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/187 ลว. 7 ต.ค. 59
จํานวน 7 คน

70,560 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1
สถิติ ที่ 02.6/187 ลว. 7 ต.ค. 59
จํานวน 7 คน เปนเงิน
70,560 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง
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รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ
ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จํานวน 11 คน

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล โครงการสํารวจ
ในเดือน พฤศจิกายน 2559 จํานวน 9 คน

ราคากลาง
(บาท)
110,880

90,720

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/217 ลว. 12 ต.ค. 59
จํานวน 11 คน

110,880 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2
สถิติ ที่ 02.7/217 ลว. 12 ต.ค. 59
จํานวน 11 คน เปนเงิน
110,880 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/225 ลว. 7 ต.ค.59
จํานวน 9 คน

90,720 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ
ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สถิติ ที่ 02.3/225 ลว. 7 ต.ค.59
จํานวน 9 คน เปนเงิน
90,720 บาท

เปนผูมีอาชีพรับจาง
มีประสบการณความชํานาญ
และเสนอราคาอยูในวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

18 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
ปรับปรุงการจัดทําและการใหบริการขอมูลสถิติของ
สํานักงานสถิติจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

450,000

450,000

วิธีพิเศษ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด

19 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขโครงการ
ปรับปรุงศูนยขอมูลคอมพิวเตอร(ศูนยราชการ
กรุงเทพมหานคร) ประจําปงบประมาณ 2560
ระยะเวลา 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560)

1,296,000

1,296,000

วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบิล จํากัด

450,000 บาท

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน
450,000 บาท

เนื่องจากเปนผูที่ทําการพัฒนา
และปรับปรุงระบบฯ มีความรู
และความเขาใจในระบบงาน
เปนอยางดี และสามารถพัฒนา
บํารุงรักษาระบบงานใหมี
ประสิทธิภาพใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อไมใหระบบงาน
ของสํานักงานฯ เสียหาย
จําเปนตองจางบํารุงรักษาใน
ปงบประมาณ 2560

1,296,000 บาท

บริษัท จีเอเบิล จํากัด
เปนเงิน
1,296,000 บาท

เปนผูรับจางรายเดิมเนื่องจาก
ทําการบํารุงรักษาและซอมแซม
ไดใหบริการและมีความชํานาญ
ในการดูแลระบบไดเปนอยางดี
อีกทั้งมีการพัฒนาบํารุงรักษา
ระบบงานใหมีประสิทธิภาพใช
งานไดอยางตอเนื่องจําเปนตอง
จางบํารุงรักษาตอในปงบ
ประมาณ 2560
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รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

20 เชาใชบริการอินเตอรเน็ต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ความเร็ว 75Mbps / 60 Mbps (ภายในประเทศ 75 Mbps /
ตางประเทศ 60 Mbps) ระยะเวลา 12 เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560

21 จางบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของ
ประเทศ ประจําปงบประมาณ 2560 ระยะเวลา 11 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

22 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร
แมขาย อุปกรณตอพวงและอุปกรณเครือขายภายใน
พรอมอุปกรณดานความมั่นคง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ภายในระยะเวลา 11 เดือน
(1 พฤศจิกายน 2559- 30 กันยายน 2560)

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
1,999,200

ราคากลาง
(บาท)
1,999,200

496,000

318,360

ตกลงราคา บริษัท ไทยเควสท จํากัด
(ว 315)

318,353.98 บาท

บริษัท ไทยเควสท จํากัด
เปนเงิน
318,353.98 บาท

เนื่องจากมีคุณสมบัติและเปน
ผูที่พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถิติทางการฯ ใหสํานักงานฯ
มาแตแรก เพื่อใหระบบบริหาร
จัดการใหบริการไดตอเนื่องไม
หยุดชงัก มีเจาหนาที่ที่มีความ
ชํานาญใหบริการบํารุงรักษาฯ
ตรวจเช็คระบบ แกไขปญหาไมให
เสียหายกับงานของสํานักงานฯ

20,000,000

18,315,000

วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบิล จํากัด

18,315,000 บาท

บริษัท จีเอเบิล จํากัด
เปนเงิน
18,315,000 บาท

เปนผูรับจางรายเดิมในการบํารุง
รักษาฯ และไดดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายให
กับสํานักงานฯเปนอยางดี มี
การปรับปรุงการบํารุงรักษาใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
อีกทั้งเจาหนาที่ที่ใหบริการ มี
ความชํานาญและเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานสามารถวิเคราะห
และแกปญหาไดอยางรวดเร็ว

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีพิเศษ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด(มหาชน)

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1,999,188 บาท บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด(มหาชน) เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่น
เปนเงิน
ขอเสนอเปนไปตามขอกําหนด
1,999,188 บาท
ของสํานักงานฯ และเสนอ
ราคาเทากับปงบประมาณ2559
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รายงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2559
วงเงินงบประมาณ
(บาท)
856

ราคากลาง
(บาท)
856

24 จางซอมแอรรถยนต และเปลี่ยนที่ปดน้ําฝน ของรถยนตทะเบียน
ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ 1105-00-12060200-94930702-0004/53

10,229.20

10,229.20

25 จางซอมรถยนต ตรวจเช็คควันดํา เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
ไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองอากาศ ตรวจเช็คและเติมน้ํามันเกียร
น้ํามันเฟองทาย สําหรับรถยนตหมายเลขทะเบียน ศจ-5700
หมายเลขครุภัณฑ 1105-00-12060200-0216-0702-0003/48

11,057.38

11,057.38

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

23 จางเปดจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ใหสวนบริหารสถิติพื้นที่ 3
สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ ชั้น 3 จํานวน 4 จุด

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

856 บาท

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน
856 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด

10,229.20 บาท

บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด
เปนเงิน
10,229.20 บาท

มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง

ตกลงราคา บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํ

11,057.38 บาท บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํามีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู
เปนเงิน
ในวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง
11,057.38 บาท

ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

