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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท
1 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 366,480 บาท วธิพีิเศษ

ตุลาคม 2558 ต้ังแต่วันท่ี 1-31 ตุลาคม 2558
จ านวน 31 คน รายละเอียดดังนี้ รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มีอาชพีรับจา้ง

1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ (93,240 บาท) ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 93,240 บาท ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ

ในเดือน ตุลาคม  2558 จ านวน  8  คน สถติิ ที่ 02.6/135 ลว. 1 ก.ย. 58 สถติิ ที่ 02.6/135 ลว. 1 ก.ย. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 8 คน จ านวน 8 คน เป็นเงิน  งบประมาณและราคากลาง

93,240 บาท

2.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  (142,560 บาท) รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 142,560 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มีอาชพีรับจา้ง

ในเดือน ตุลาคม  2558 จ านวน  12  คน ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.7/209 ลว. 1 ก.ย. 58 สถติิ ที่ 02.7/209 ลว. 1 ก.ย. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

142,560 บาท

3.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  (130,680 บาท) รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 130,680 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มีอาชพีรับจา้ง

ในเดือน ตุลาคม  2558 จ านวน  11  คน ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.3/159 ลว. 1 ก.ย 58 สถติิ ที่ 02.3/159 ลว. 1 ก.ย 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 11 คน จ านวน 11 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

130,680 บาท

2 จ้างจัดส่งวัสดุให้ส านักงานสถิติจังหวัด  "โครงการ 50,000 บาท ตกลงราคา บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากดั 39,167 บาท บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (39,167 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

พ.ศ. 2558" (MICS5) จ านวน 76 จังหวัด 39,167 บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3 บอกรับสมาชิกหนังสือพมิพเ์ข้าห้องสมุด 16,130 บาท ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั 16,130 บาท บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคา
จ านวน 6 รายการ ดังนี้ (16,130 บาท) เป็นเงิน อยู่ในวงเงินที่จะด าเนินการ
1.ไทยรัฐ จ านวน 246 ฉบับ 16,130 บาท จัดซ้ือ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัท่ี 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)

2.เดลินิวส์ จ านวน 246 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัท่ี 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)

3.ข่าวสด จ านวน 246 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัท่ี 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)

4.คมชัดลึก จ านวน 246 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัท่ี 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)

5.โพสต์ทูเดย์ จ านวน 246 ฉบับ
(เฉพาะวนัท าการต้ังแต่วนัท่ี 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)

6.ประชาชาติธุรกิจ จ านวน 104 ฉบับ
(2 ฉบับ/สัปดาห์ ทุกวันพธุ และวันเสาร์ ต้ังแต่
1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)

4 จ้างพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ 60,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคช่ัน จ ากดั 46,545 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ (46,545 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

การส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 จ านวน 46,545 บาท
1,500 เล่ม

5 จ้างพมิพ ์Pocket Book สรุปผลท่ีส าคัญ 35,000 บาท ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 24,075 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

การส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย (24,075 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 จ านวน 500 เล่ม 24,075 บาท
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

6 จ้างซ่อมเปล่ียนกระจกบังลมหน้า ส าหรับ 22,168.26 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย 22,168.26 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่าย มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮพ-9094 (22,168.26 บาท)          โตโยต้า จ ากัด          โตโยต้า จ ากัด ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200- เป็นเงิน 
12939-0702-0017/55 22,168.26 บาท

7 จ้างซ่อมกล้อง จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 11,128 บาท ตกลงราคา บริษัท ทวลีาภ โกลเด้น บริดจ ์(1999) จ ากดั 11,128 บาท บริษัท ทวลีาภ โกลเด้น บริดจ ์(1999) จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

1.กล้องถ่ายวีดีโอ ยี่ห้อ SONY DSR-PD170P (11,128 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060400- 11,128 บาท
6095-0501-0001/51 หมายเลขประจ าเคร่ือง
S01-1321934 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - ชุดกลไก จ านวน  1  ชุด
2.กล่องถ่ายภาพนิ่ง ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 40D
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-05-12060400-
9239-0502-0001/53 หมายเลขประจ าเคร่ือง
1210711116 รายการอะไหล่ท่ีเปล่ียนดังนี้
 - ชุดเฟอืงสปีด         จ านวน  1  ชุด
 - วงแหวนปรับสปีด    จ านวน 1  ชุด
 - ซ่อมเลนส์ซูม ขนาด 17-85 ยี่ห้อ Canon
หมายเลขประจ าเคร่ือง 41200412 
ประกอบด้วย
     - ชุดเฟอืงมอเตอร์โฟตัส  จ านวน  1 ชุด
    - แผงไดอะเฟรม           จ านวน  1 ชุด



4

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต 495,701.04 บาท วิธีพเิศษ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 485,480.40 บาท บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
(ส าหรับเคร่ือง Tablet) (485,480.40 บาท) เป็นเงิน สสช.ก าหนด และเสนอราคา
ส าหรับใช้ในงานสนามโครงการต่าง ๆ ของ 485,480.40 บาท อยู่ในภายในวงเงินงบประมาณ
ส านักงานฯ จ านวน 190 เลขหมาย
(เพื่อใช้งานกับเคร่ือง Tablet ยี่ห้อ HTC
รุ่น Flyer P510E   จ านวน 26 เคร่ือง
(เคร่ือง Tablet ยี่ห้อ Sonore รุ่น TAB710Q-3G
จ านวน 164 เคร่ือง) 
ระยะเวลาในการเช่า 12 เดือน 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559

9 จ้างพมิพ ์Pocket Book รายงานเชิงวิเคราะห์ 56,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช้ัน จ ากดั 50,290 บาท บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั้น จ ากดั มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ (50,290 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

ในประเทศไทย จ านวน 500 เล่ม 50,290 บาท

10 จ้างพมิพซ์องขยายข้างสีน้ าตาลบรรจุแบบสอบถาม 44,000 บาท ตกลงราคา บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด 24,717 บาท บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ (24,717 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

ครัวเรือน พ.ศ.2559 จ านวน 5,500 ซอง 24,717 บาท

11 จ้างพมิพว์ารสาร สารสถิติ ปีงบประมาณ 2559 100,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อรุณการพมิพ์ 98,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อรุณการพมิพ์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

จ านวน 8,000 เล่ม (98,000 บาท) เป็นเงิน ในวงเงินที่จะด าเนินการจดัจา้ง

98,000 บาท
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

12 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ี 1,296,000 บาท ประกวดราคา 1.บริษัท ธรรมจกัร คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากดั 1,223,004 บาท บริษัท ธรรมจกัร คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาตรงตาม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1,245,480 บาท) อเิล็กทรอนิกส์ 2.บริษัท ราชาโยค จ ากัด 1,240,000 บาท เป็นเงิน เง่ือนไขและราคารวมต่อเดือน

 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน (e-bidding) 3.บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด 1,241,760 บาท 1,223,004 บาท ต่ าสุด อยู่ในวงเงินงบประมาณ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 4.บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากดั 1,259,591.16 บาท

5.บริษัท เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด 1,341,156 บาท
6.บริษัท เอลาฬุก เซอร์วิส จ ากัด 1,425,240 บาท

13 จ้างบริการรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ี 1534,344 บาท วิธีกรณีพเิศษ ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ 1,534,344 บาท ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1534,344 บาท) สงเคราะห์ทหารผ่านศึก สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับสิทธิพเิศษในการรับจ้าง
ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน บริการรักษาความปลอดภยัให้
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 1,534,344 บาท กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานตามกฎหมายที่มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่ประสงค์จะจ้างบริการ
รักษาความปลอดภยักับ อผศ.
สมารถจัดจ้างได้โดยวิธีกรณี
พเิศษ 
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

14 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขตู้คีออส 30,000 บาท ตกลงราคา บริษัท พร้อม คอมพวิต้ิง จ ากัด 30,000 บาท บริษัท พร้อม คอมพวิต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติและเป็นผู้ผลิต
ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน  ต้ังแต่ (30,000 บาท) เป็นเงิน และจ าหน่ายตู้คีออส มีช่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 30,000 บาท ผู้ช านาญในการดูแลได้เป็น

อย่างดี และอยู่ในวงเงินงบ
ประมาณที่จะด าเนินการจ้าง

15 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ 450,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท ซีดีจ ีซิสเต็มส์ จ ากดั 450,000 บาท บริษัท ซีดีจ ีซิสเต็มส์ จ ากดั เนื่องจากเป็นผู้ที่ท าการพฒันา
ปรับปรุงการจัดท าและการให้บริการข้อมูลสถิติของ (450,000 บาท) เป็นเงิน และปรับปรุงระบบฯ มีความรู้
ส านักงานสถิติจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 450,000 บาท และความเข้าใจในระบบงาน
พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 12 เดือน เป็นอย่างดี และสามารถพฒันา
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 บ ารุงรักษาระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ระบบงาน
ของส านักงานฯ เสียหาย
จ าเป็นต้องจ้างบ ารุงรักษาใน
ปีงบประมาณ 2559

16 เช่าลิขสิทธิ์การใช้ Software SAS (SAS/ECO 200,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท ว-ีสมาร์ท จ ากัด 199,992 บาท บริษัท ว-ีสมาร์ท จ ากัด เนื่องจากจะด าเนินการเช่าจาก
Basic,SAS/Stat Plus) ประจ าปีงบประมาณ (199,992 บาท) เป็นเงิน คู่สัญญาเดิม และเป็นผู้แทน
พ.ศ.2559 ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่ 199,992 บาท จ าหน่ายซอฟต์แวร์ SAS ใน
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 ประเทศไทย มีความช านาญ

ในการดูแลระบบได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งมีการพฒันาบ ารุงรักษา
ระบบงานให้ประสิทธิภาพใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

17 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุม 216,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ ากดั 216,000 บาท บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากดั เนื่องจากจะด าเนินการจ้างกับ
การเข้าออกและระบบรักษาความปลอดภยั (216,000 บาท) เป็นเงิน ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม เพราะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 216,000 บาท บริษัทที่ท าการบ ารุงรักษาและ
ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน ซ่อมแซมได้ให้บริการและมี
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559 ความช านาญในการดูแลระบบ

ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการ
พฒันาบ ารุงรักษาระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง

18 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ 418,600 บาท วิธีพเิศษ บริษัท ไทยเควสท์ จ ากัด 418,600 บาท บริษัท ไทยเควสท์ จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่น
ระบบบริหารจัดการสารนิเทศ (CMS) (418,600 บาท) เป็นเงิน ข้อเสนอเป็นไปตามข้อก าหนด
ประจ าปีงบประมาณ 2559 418,600 บาท ของส านักงานฯ และเสนอ
ระยะเวลา 12 เดือน ราคาเท่ากับปีงบประมาณ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2559

19 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการ 1,296,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 1,296,000 บาท บริษัท จีเอเบิล จ ากัด เป็นผู้รับจ้างรายเดิมเนื่องจาก
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพวิเตอร์(ศูนย์ราชการ (1,296,000 บาท) เป็นเงิน ท าการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
กรุงเทพมหานคร) ประจ าปีงบประมาณ 2559 1,296,000 บาท ได้ให้บริการและมีความช านาญ
ระยะเวลา 12 เดือน ในการดูแลระบบได้เป็นอย่างดี
(1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) อีกทั้งมีการพฒันาบ ารุงรักษา

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้อง
จ้างบ ารุงรักษาต่อในปีงบ
ประมาณ 2559
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ 19,000,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 18,984,517.80 บาท บริษัท จีเอเบิล จ ากัด เป็นผู้รับจา้งรายเดิมในการบ ารุง

แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพว่งและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน (19,000,000 บาท) เป็นเงิน รักษาฯ และได้ดูแลรักษาระบบ
พร้อมอุปกรณ์ด้านความมั่นคง ประจ าปีงบประมาณ 18,984,517.80 บาท คอมพวิเตอร์และเครือข่ายให้
พ.ศ.2558 ภายในระยะเวลา 12 เดือน กับส านักงานฯเป็นอย่างดี  มี
(1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) การปรับปรุงการบ ารุงรักษาให้มี

ประสิทธภิาพดีขึ้นอยา่งต่อเนื่อง

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ มี
ความช านาญและเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

21 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ 1,999,200 บาท วิธีพเิศษ บริษัท ซีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 1,999,188 บาท บริษัท ซีเอส ล็อกซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่น
พ.ศ.2559 (75Mbps / 37 Mbps) (1,999,200 บาท) เป็นเงิน ข้อเสนอเป็นไปตามข้อก าหนด
ระยะเวลา 12 เดือน 1,999,188 บาท ของส านักงานฯ และเสนอ
(1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) ราคาเท่ากับปีงบประมาณ2558

22 จ้างท ากฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่านระบบ 121,980 บาท วิธีพเิศษ บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 121,980 บาท บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด พจิารณาเอกสารหลักฐาน
อินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (121,980 บาท) เป็นเงิน แสดงคุณสมบัติ รวมทั้งผลงาน
ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน 121,980 บาท ที่บริษัทฯเคยท า ยื่นถูกต้อง
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 ครบถ้วนเป็นไปตามข้อก าหนด

และขอบเขตของงานจ้างท า
กฤตภาคข่าวออนไลน์ ผ่าน
ระบบอนิเทอร์เน็ต และพิจารณา

ข้อเสนอด้านราคาแล้วเห็นว่า
ราคาที่บริษัทฯ เสนออยู่ในวงเงิน

งบประมาณที่ก าหนด
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)บาท

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

23 ซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 1,294,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1,291,490 บาท บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ (1,294,000 บาท) เป็นเงิน ครบถว้นถกูต้อง และเสนอราคา

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (ทดแทนของเดิม) 1,291,490 บาท ตามเงือนไขที่ก าหนด ไม่เกิน
จ านวน 1 คัน ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น คอมมิวเตอร์ เงินงบประมาณและราคากลาง

24 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 366,480 บาท วธิพีิเศษ

พฤศจิกายน 2558 ต้ังแต่วันท่ี 1-30 พ.ย 58
จ านวน 31 คน รายละเอียดดังนี้ รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มีอาชพีรับจา้ง

1.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ (93,240 บาท) ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 93,240 บาท ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ

ในเดือน พฤศจิกายน  2558 จ านวน  8  คน สถติิ ที่ 02.6/170 ลว. 7 ต.ค. 58 สถติิ ที่ 02.6/170 ลว. 7 ต.ค. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 8 คน จ านวน 8 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

93,240 บาท

2.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  (120,960 บาท) รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 120,960 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มีอาชพีรับจา้ง

ในเดือน พฤศจิกายน  2558 จ านวน  12  คน ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.7/256 ลว. 7 ต.ค. 58 สถติิ ที่ 02.7/256 ลว. 7 ต.ค. 58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

120,960 บาท

3.ปฏบิัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  (130,680 บาท) รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ 130,680 บาท รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจดัเกบ็ เป็นผู้มีอาชพีรับจา้ง

ในเดือน พฤศจิกายน  2558 จ านวน  11  คน ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 ขอ้มูลสถติิ ส่วนบริหารสถติิพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถติิ ที่ 02.3/206 ลว. 7 ต.ค.58 สถติิ ที่ 02.3/206 ลว. 7 ต.ค.58 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 11 คน จ านวน 11 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

130,680 บาท


