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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

1 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ชนิดต้ังโต๊ะ  IP Phone รุ่น FT100 3,745 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 3,745 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
(ส าหรับติดต้ังเลขหมาย 0 2142 1327) เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ติดต้ัง ณ ส านักบริหารกลาง กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ชั้น 2 3,745 บาท มีคุณสมบัติเสนอราคาเหมาะสม
จ านวน 1 เคร่ือง อยู่ในงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 19,200 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากัด 15,793.20 บาท บริษัท พ.ีเจน (2555) จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ย่ีห้อ HP Deskjet INK Advantage 2645 เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ สบส-0944-001-04/58, 15,793.20 บาท
สบส-0944-002-04/58 และ สบส-0944-003-04/58
รวม 2 รายการ ดังนี้
1.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CZ107AA หมึกด า
จ านวน 30 กล่อง
2.หมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์HP รหัส CZ108AA หมึกสี
จ านวน 30 กล่อง

3 ซ้ือแพขมาทรงเคร่ือง 4 นิ้ว พานอลูมิเนียม 8x8x34 ซฒ. 3,370 บาท ตกลงราคา นายบพธิ ดิษฐ์อ าไพ 3,370 บาท นายบพธิ ดิษฐ์อ าไพ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จ านวน 2 ชุด  (เพื่อใช้ในการถวายความจงรักภักดี และ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล  3,370 บาท
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเจริญพระชมพรรษา 87 พรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557)

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

4 จ้างติดต้ัง โทรศัพท/์ย้ายโทรศัพท์และระบบ Lan 2,782 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,782 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติเสนอราคาเหมาะสม
จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน อยู่ในงบประมาณ
1.ส านักบริหารกลาง กลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม ชั้น 2 2,782 บาท
ติดต้ังโทรศัพท์ IP Phone จ านวน 1 เลขหมาย
2.ติดต้ัง Port LAN ห้องควบคุมการประชุม 401 (ชั้น 4)
จ านวน 2 จุด
3.ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 ส านักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ช้ัน 3 ย้ายโทรศัพท์ IP Phone 02 143 1316 
จ านวน 1 เลขหมาย
4.ติต้ังระบบ LAN ห้องประชุมส านักสถิติพยากรณ์ ชั้น 2
จ านวน 1 จุด

5 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองพมิพ์ 104,539 บาท วิธีพเิศษ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 104,539 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติเสนอราคาตรง
ส าเนาระบบดิจิตอล ย่ีห้อ ริโก้ จ านวน 3 รายการ (104,539 บาท) เป็นเงิน ตามเง่ือนไขที่ก าหนด อยู่ในวงเงิน
1.หมึกพมิพส์ าเนาสีด า รุ่น DX-4545, DD4450 (31SI4500) 26,964 บาท  104,539 บาท งบประมาณและราคากลาง
จ านวน 63 กล่อง (กสบ. 60 กล่อง, สบจ. 3 กล่อง)
2.กระดาษไขแม่พมิพ ์รุ่น DX-4545 (31SM4500) 58,850 บาท
จ านวน 25 ม้วน (กสบ. 25 ม้วน)
3.หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร รุ่น MP 3352SP, AF1022,2320D 18,725 บาท
(AF227TN) จ านวน 10 ขวด 
(สสก. 2 ขวด, สภส. 4 ขวด, สพก. 4 ขวด)

6 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer 4,954.10 บาท ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด 4,954.10 บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
1.เคร่ือง Printer Samsung รุ่น ML-4551ND 4,954.10 บาท
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10006-0942-
0019/54 (กลุ่มการเจ้าหน้าที)่
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7 จ้างตรวจเช็คอาการความร้อนขึ้นสูงที่ระบบเคร่ืองยนต์ 19,466.51 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี 19,466.51 บาท บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจ าหน่าย เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-6005 ผู้แทนจ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด          โตโยต้า จ ากัด วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-0177-0702- เป็นเงิน 
0002/48 19,466.51 บาท

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน กล่องกระดาษลูกฟกู หนา 5 ชั้น 14,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 9,268.88 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ขนาดส าเร็จรูป ประมาณ 12"x14'x10' (กว้างxยาวxสูง) บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ใช้กระดาษนน้ าตาล เนื้อ 125/M ลอน BC เย็บลวดด้านข้าง 9,268.88 บาท
ไม่พมิพ ์ฝาเปิดด้าน 10" จ านวน 350 กล่อง
(สบส.)

9 จ้างติดต้ังระบบ LAN ให้ ศทก. กลุ่มเตรียมข้อมูล 3,103 บาท ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 3,103 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ PMOC-MOC-DOC-POC เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
ในการน าเข้าและสืบหาข้อมูล  จ านวน 10 จุด 3,103 บาท
และซ่อมหูฟงัโทรศัพท์ IP Phone ชนอดต้ังโต๊ะ ที่ใช้ประจ า
หมายเลข 0 2142 1254  หมายเลขเคร่ือง 081005056
และ หมายเลข  0 2142 1256 หมายเลขเคร่ือง 081000244
(กลุ่มสถิติประชากร ส านักสถิติสังคม)

10 จ้างท าตรายาง จ านวน 24 รายการ 6,270.20 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภัณฑ์ 6,270.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรลาภพฒันภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
(สพก.7 รายการ, กสบ.14 รายการ, กพด. 3 รายการ) เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

6,270.20 บาท

11 ซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์กระติกน้ าร้อนไฟฟา้  Sharp (4 ลิตร) 12,000 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญชัยมงคลพาณิชย์ 10,646.50 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญชัยมงคลพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
รุ่น KP-Y40P  รับประกัน 1 ปี จ านวน 5 ใบ เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

10,646.50 บาท
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12 ซ้ือวัสดุงานบ้าน เพื่อใช้ท าความสะอาดในบริเวณ 45,924.40 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนนิ่ง 45,924.40 บาทห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรธนะสิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลายเป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ส านักงานสถิติแห่งชาตินอกเหนือจากการจ้างเหมาบริษัท แอนด์ ซัพพลาย เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
จ านวน 8 รายการ (กชอ.) ดังนี้ 45,924.40 บาท
1.ผงซักฟอก ย่ีห้อ Pao ขนาด 60 กรัม/ถุง จ านวน 42 โหล
2.น้ ายาถูพื้น ย่ีห้อ Whiz ขนาด 800 มล./ถุง จ านวน 50 ถุง
3.ถุงขยะด า อย่างดี ขนาด 30"X40" จ านวน 250 กิโลกรัม
4.ไม้ม็อบจุกกลม พร้อมผ้า ย่ีห้อ Work จ านวน 20 ชุด
5.น้ ายาจางจาน ขนา 3,400 มล. ย่ีห้อ Sunlight 
จ านวน 10 ขวด
6.กระดาษช าระ 12 ม้วน หนา 2 ช้ัน ย่ีห้อ Scott Extra
จ านวน  108 ม้วน
7.ไม้กวาดพื้น แบบอ่อน อย่างหนา จ านวน 50 อัน
8.ยาฉีดกันหนู ขนาด 320 มล. ย่ีห้อ Leo-Rat 
จ านวน 50 ขวด

13 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้กับรถยนต์ราชการ  รวม 3 รายการ ดังนี้ 14,500.64 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยมงคลพาณิชย์ 14,500.64 บาท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยมงคลพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
1.น้ ากล่ัน 1100 cc. จ านวน 60 ขวด เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
2.น้ ายาขัดสี คาร์โก้ (450 กรัม) จ านวน 64 ขวด 14,500.64 บาท
3.น้ ายาขัดเคร่ืองหนัง Waxy (152 cc.) จ านวน 64 กล่อง

14 จ้างจัดส่งแบบสอบถามและเอกสารโครงการประมวลข้อมูล 25,000 บาท ตกลงราคา บริษัท พสัดุภัณฑ์ไทย จ ากัด 18,192 บาท บริษัท พสัดุภัณฑ์ไทย จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
พื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2558 ให้สถิติจังหวัด 76 จังหวัด เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด

 18,192 บาท

15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 64,200 บาท ตกลงราคา บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 64,200 บาท บริษัท จีเอเบิล จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในภายใน
ย่ีห้อ HP รุ่น DL380G4 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02- เป็นเงิน วงเงินงบประมาณที่ สสช.ก าหนด
12061000-3599-0938-0017/50  64,200 บาท
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16 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน มกราคม 2558 462,500 บาท วิธีพเิศษ
ต้ังแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2558 จ านวน 33 คน รายละเอียดดังนี้ (128,160 บาท)
1.ปฏิบัติงานโครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 128,160 บาท รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
พ.ศ.2557 และโครงการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณ์ความช านาญ
จ านวน 9 คน สถิติ ที่ 02.6/279 ลว. 11 ธ.ค. 57 สถิติ ที่ 02.6/279 ลว. 11 ธ.ค. 57 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง
128,160 บาท

2.ปฎิบัติงานโครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (166,160 บาท) 166,160 บาท รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
พ.ศ.2557และโครงการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณ์ความช านาญ
จ านวน 12 คน สถิติ ที่ 02.7/320 ลว. 12 ธ.ค.57 สถิติ ที่ 02.7/320 ลว. 12 ธ.ค.57 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 12 คน  จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง
166,160 บาท

3.ปฎิบัติงานโครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (168,480 บาท) 168,480 บาท รายช่ือตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
พ.ศ.2557และโครงการส ารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2557 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณ์ความช านาญ
จ านวน 12 คน สถิติ ที่ 02.3/294 ลว. 8 ธ.ค.57 สถิติ ที่ 02.3/294 ลว. 8 ธ.ค.57 และเสนอราคาอยู่ในวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน งบประมาณและราคากลาง
เป็นเงิน 168,480 บาท

17 จ้างเหมางานติดต้ังสายระบบแลนและงานติดต้ัง 430,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท โฟกัส มีเดียร์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 400,000 บาท บริษัท โฟกัส มีเดียร์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด มีประสบการณ์ในการติดต้ังสาย
ระบบไฟฟา้ บริเวณพื้นที่ส านักบริหารจัดการระบบสถิติ ราคากลาง 430,000 บาท เป็นเงิน ระบบแลนและติดต้ังระบบไฟฟา้

400,000 บาท เสนอราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ และราคากลาง

         รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 

         รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 

         รายชื่อตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 

            ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 2

             ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 1

            ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพื้นที่ 3
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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

18 จ้างพมิพแ์บบสอบถาม แผ่นปก และแผ่นพบั โครงการ 847,000 บาท สอบราคา 1.บริษัท ภูริพนัธ์ การพมิพ ์จ ากัด 697,961 บาท บริษัท ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากัด เนื่องจากมีข้อเสนอเป็นไปตาม
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2.บริษัท ชุมเอกชูโชค จ ากัด 750,677.70 บาท เป็นเงิน ที่สสช. ก าหนดและเสนอราคา
พ.ศ. 2558  จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 3.บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด 757,025 บาท 572,880 บาท รวมต่ าสุด
1.แบบส ารวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน ราคากลาง 445,120 บาท 4.บริษทั รุ่งศิลป์การพมิพ ์(1977) จ ากัด 636,757 บาท
(สคส.2) จ านวน 52,000 เล่ม 5.บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั 798,797.80 บาท
2.แบบส ารวจรายได้ของครัวเรือน ราคากลาง 155,792 บาท 6.บริษัท ศรีเมืองการพมิพ ์จ ากัด 572,880 บาท
(สคส.3) จ านวน 52,000 เล่ม 7.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมศึกษา 586,766.60 บาท
3.แผ่นปกแบบ สศส.2 (ใช้ส าหรับครัวเรือนที่แจง ราคากลาง 8,025 บาท 8.บริษทั พคีอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด 718,040 บาท
นับไม่ได้) จ านวน 5,000 เล่ม 9.บริษัท ดอกเบี้ย จ ากัด 725,900 บาท
4.แผ่นพบั สศส.2 (อาหาร 7 วัน) ราคากลาง 89,024 บาท
จ านวน 52,000 เล่ม

19 จ้างโครงการพฒันาระบบงานการสร้างกรอบตัวอย่าง 2,930,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท แอด-ไซน์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 2,899,058 บาท บริษัท แอด-ไซน์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติเสนอตรงตาม
ส าหรับการส ามะโนและการส ารวจด้วยตัวอย่าง ราคากลาง 2,930,000 บาท เป็นเงิน ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน

2,899,058 บาท ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงินงบ
ประมาณและราคากลาง

20 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 67 รายการ 1,489,000 บาท วิธีพเิศษ 1.บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 1,134,980.03 บาท บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติเสนอตรงตาม
(วัสดุคอมพวิเตอร์ใช้กับเคร่ืองพมิพ ์ย่ีห้อ HP. ราคากลาง 1,488,212.92 บาท2.บริษัท พ.ีเจน (1999) จ ากัด 1,265,181.96 บาท เป็นเงิน ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน
SAMSUNG, XEROX,BROTHER, EPSON 3.บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด 1,273,354.57 บาท 1,134,980.03 บาท ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงินงบ
ตามความต้องการของส านัก/กลุ่มต่างๆ ) ประมาณและราคากลาง

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน หมวดที่ 1 กระดาษ 289,000 บาท สอบราคา 1.บริษทั ที.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จ ากัด 211,183.12 บาท บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัดเนื่องจากมีคุณสมบัติและเสนอ
จ านวน 8 รายการ ราคากลาง 289,000 บาท 2.บริษัทโรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั 202,158.80 บาท เป็นเงิน ราคาตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด

3.บริษัท เซเว่นโปรแพค จ ากัด 273,328.41 บาท 202,158.80 บาท และเสนอราคารวมต่ าสุด

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน หมวดที่ 2 189,000 บาท สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี 165,487.69 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไป
จ านวน 64 รายการ ราคากลาง 189,000 บาท เป็นเงิน ตามที่ สสช.ก าหนด และเสนอ

165,487.69 บาท ราคารวมต่ าสุด
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วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

23 จ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจ าในหนังสือพมิพ์ 800,000 บาท วิธีพเิศษ 1.บริษัท โพสต์ พบัลิชชิง จ ากัด (มหาชน) 738,877.80 บาท บริษัท โพสต์ พบัลิชชิง จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติ เสนอราคาเหมาะสม
โพสต์ทูเดย์ และนิตยาสาร โพสต์ ทูเดย์@Week ราคากลาง 793,308.60 บาท เป็นเงิน ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
(ระหว่างเดือนมกราคม 2558-กันยายน 2558) 738,877.80 บาท และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
รวม 2 รายการ ดังนี้ และราคากลาง
1.ต าแหน่งหน้าปกขนาดแทรปลอยด์ ขนาด
10.25"x13.5"เต็มหน้า ส่ีสี และมีเนื้อหาที่หน้าปกใน
อีก 1 หน้า รวมเป็น 2หน้า จ านวน 1 คร้ัง
(เผยแพร่ฉบับวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558)
2.ต าแหน่งเนื้อใน Sect 1หรือ2 ขนาด 6.54"x5"
ส่ีสี จ านวน 18 คร้ัง (เผยแพร่ในหนังสือพมิพ์
โพสต์ทูเดย์ ทุกวันพธุ จ านวน 2 คร้ังต่อเดือน
ระหว่างเดือนมกราคม 2558- กันยายน 2558)

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องประชุม 10,772,118 บาท วิธีพเิศษ   บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน   10,700,000 บาท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ เสนอ
โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการและควบคุม ราคากลาง 10,772,118 บาท เอเชียจ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน ราคาเหมาะสมตรงตามเง่ือนไขที่
การประชุม 10,700,000 บาท ก าหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ

และราคากลาง

25 จ้างพฒันาระบบงานส ารวจการเปล่ียนแปลงของ 3,230,000 บาท วิธีพเิศษ บริษัท เอส.ซี.พ.ีซิสท็ม จ ากัด 3,200,000 บาท บริษัท เอส.ซี.พ.ีซิสเท็ม จ ากัด มีคุณสมบัติเสนอตรงตามเง่ือนไข
ประชากร พ.ศ. 2558-2559 แบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 3,230,000 บาท เป็นเงิน ที่คณะกรรมการก าหนด  

3,200,000 บาท ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงินงบ
ประมาณและราคากลาง

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องประชุม โครงการจัดหา 6,196,440 บาท วิธีพเิศษ บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด 6,180,000 บาท บริษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติเสนอตรงตาม
อุปกรณ์ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 6,196,370 บาท เป็นเงิน เง่ือนไขที่ก าหนด ราคาเหมาะสม

6,180,000 บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณและราคา
กลางที่ก าหนด


