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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท

1 จางผูรับจางเหมาเอกชนดําเนินงานประจําเดือน ตุลาคม 2557 464,280 วิธีพิเศษ

ตั้งแต วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557  จํานวน 35 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏิบัติงานโครงการจัดทําขอมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร สนับสนุน (ราคากลาง 9,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักภูมิสารสนเทศ 9,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักภูมิสารสนเทศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

โครงการ สพค.2558/สรง.2558-59/สคส.2559-60 เปนรายเขต สถิติ กลุมมาตรฐานแผนที่สถิติ สถิติ กลุมมาตรฐานแผนที่สถิติ มีประสบการณความชํานาญ

สํามะโน จํานวน 1 คน  ที่ 30.3/45 ลว. 15 ส.ค.57  ที่ 30.3/45 ลว. 15 ส.ค.57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 1 คน  จํานวน 1 คน เปนเงิน งบประมาณ

9,000 บาท

2.ปฏิบัติงานโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ.2557 (ราคากลาง 122,400 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ 122,400 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

โครงการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2557และโครงการ ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1 ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณความชํานาญ

สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2557 (ไตรมาส3) สถิติ ที่ 02.6/131 ลว. 14 ส.ค.57 สถิติ ที่ 02.6/131 ลว. 14 ส.ค.57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 9 คน จํานวน 9 คน จํานวน 9 คน เปนเงิน งบประมาณ

122,400 บาท

3.ปฎิบัติงานโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 (ราคากลาง 171,680 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ 171,680 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

โครงการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2557 และโครงการ ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2 ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณความชํานาญ

สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557 (ไตรมาส3) สถิติ ที่ 02.7/143 ลว. 15 สค. 57 สถิติ ที่ 02.7/143 ลว. 15 สค. 57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 13 คน จํานวน 13 คน จํานวน 13 คน เปนเงิน งบประมาณ

171,680 บาท

4.ปฎิบัติงานโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 (ราคากลาง 161,200 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ 161,200 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

โครงการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2557 และโครงการ ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3 ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณความชํานาญ

สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2557 (ไตรมาส3) สถิติ ที่ 02.3/120 ลว. 15 สค. 57 สถิติ ที่ 02.3/120 ลว. 15 สค. 57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 12 คน จํานวน 12 คน จํานวน 12 คน เปนเงิน งบประมาณ

 161,200 บาท

2 จางพิมพ Pocket Book สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจสุขภาพจิต 35,000 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จํากัด 26,268.50 บาท บริษัท ธนาเพรส จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

(ความสุข) คนไทย สิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวน 500 เลม เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

26,268.50 บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

3 บอกรับสมาชิกหนังสือพิมพ เขาหองสมุด จํานวน 8 รายการ 19,775 ตกลงราคา บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด 19,775 บาท บริษัท รุงโรฒนบริการ (2525) จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข
รายละเอียดดังนี้ เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ
1.ไทยรัฐ ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ 19,775 บาท
(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

2.เดลินิวส ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ

(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

3.มติชน ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ

(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

4.แนวหนา ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ

(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

5.บานเมือง ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ

(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

6.ขาวสด ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ

(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

7.คมชัดลึก ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ

(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

8.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับละ 10.00บาท/วัน จํานวน 245 ฉบับ

(เฉพาะวันทําการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยาน 2558)

4 เชาใชสัญญาณอินเตอรเน็ตสําหรับเคร่ือง Tablet ประจําป 1,586,400 วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานช ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 1,584,199.20 บาท บริษัท แอดวานช ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด เปนผูเสนอราคาอยูในภายใน

งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 620 เลขหมาย (ราคากลาง 1,584,199.20 บาท) เปนเงิน วงเงินงบประมาณและราคากลาง 

(เพื่อใชกับเคร่ือง Tablet ยี่หอ HTC จํานวน340 เคร่ือง, 1,584,199.20 บาท ที่ สสช.กําหนด

Tablet ยี่หอ Sonore รุน TAB710Q-3G จํานวน 303 เคร่ือง

และ Aircard จํานวน 13 อัน)

5 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,489.44 ตกลงราคา รานพัฒนากิจ จํากัด 1,489.44 บาท รานพัฒนากิจ จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

ปายอินเด็กซพลาสติก BENNON สีใส จํานวน 24 กลอง เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

(สําหรับจัดทําทะเบียนคุมบประมาณ) 1,489.44 บาท
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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

6 จางผูรับจางเหมาเอกชนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 108,000 วิธีพิเศษ รายชื่อตามบันทึก กลุมเตรียมขอมูล 108,000 บาท รายชื่อตามบันทึก กลุมเตรียมขอมูล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ มีประสบการณความชํานาญ

รายละเอียดังนี้ การสื่อสาร ที่ 0504.8/131 การสื่อสาร ที่ 0504.8/131 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

1.ปฏิบัติงานโครงการสํามะโนและสํารวจตาง ๆ ของสํานักงาน (ราคากลาง 108,000 บาท) ลว. 9 ก.ย.57  ลว. 9 ก.ย.57  จํานวน 1 คน งบประมาณ

สถิติแหงชาติ สแกนแบบสอบถามโครงการสํารวจตาง ๆ จํานวน 1 คน  เปนเงิน 

จํานวน 1 คน 108,000 บาท

7 จางผูรับจางเหมาเอกชนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 630,000 วิธีพิเศษ รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดการ 126,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดการ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2557- 31 มกราคม 2558 ระบบสถิติ กลุมประสานสถิติดาน ระบบสถิติ กลุมประสานสถิติดาน มีประสบการณความชํานาญ

จํานวน 15 คน รายละเอียดดังนี้ (ราคากลาง 126,000 บาท) เศรษฐกิจ  ที่ 15.5/7 ลว. 1 ต.ค.57 เศรษฐกิจ  ที่ 15.5/7 ลว. 1 ต.ค.57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

1.ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาขอมูลสถิติและสารสนเทศของ จํานวน 3 คน จํานวน 3 คน งบประมาณ

หนวยงานภาครัฐ  21 สาขา จํานวน 3 คน เปนเงิน 

126,000บาท

2.กลุมสถิติการเกษตร สํานักสถิติสังคม (ราคากลาง 336,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักสถิติสังคม 336,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักสถิติสังคม เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

ดําเนินการจางเหมาเอกชนดําเนินงาน ในหนาที่เจาหนาที่ กลุมสถิติการเกษตร กลุมสถิติการเกษตร มีประสบการณความชํานาญ

บริหารงาน จํานวน 8 คน สถิติ ที่ 19.5/66 ลว. 7 ต.ค.57 สถิติ ที่ 19.5/66 ลว. 7 ต.ค.57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 8 คน จํานวน 8 คน งบประมาณ

เปนเงิน 

336,000 บาท

3.ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ (ราคากลาง 168,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักภูมิสารสนเทศ 168,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักภูมิสารสนเทศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

ดําเนินการจางเหมาเอกชนดําเนินงานในหนาที่พนักงานจัดทํา สถิติ ที่ 30.1/786 ลว. 8 ต.ค.57 สถิติ ที่ 30.1/786 ลว. 8 ต.ค.57 มีประสบการณความชํานาญ

ขอมูลแผนที่เขตสํามะโน จํานวน 4 คน จํานวน 4 คน และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 4 คน เปนเงิน งบประมาณ

168,000 บาท

8 จางพิมพปก-บทสรุปพรอมเขาเลมรายงานการสํารวจภาวะ 24,000 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จํากัด 18,778.50 บาท บริษัท ธนาเพรส จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

การทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2557) (18,778.50 บาท) เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

จํานวน 450 เลม 18,778.50 บาท
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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเคร่ือง  Printer ยี่หอ EPSON B300 3,723.60 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ควอลิที ไอที เซอรวิส 3,723.60 บาท หางหุนสวนจํากัด ควอลิที ไอที เซอรวิส เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

หมายเลขครุภัณฑ 1105-01-12061000-10079-0944- เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

0015/54 3,723.60 บาท

10 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง ไสกรองน้ํามันเคร่ือง เช็คระยะและ 6,544.12 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด 6,544.12 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

ตรวจเช็คชวงลาง ของ รถยนตหมายเลขทะเบียน ฮท-6724 เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

หมายเลขครุภัณฑ 1105-00-12060200-9494-0702-0005/53  6,544.12 บาท

11 จางทําซองสีน้ําตาลขยายขางบรรจุแบบสํารวจภาวะเศรษฐกิจ 40,000 ตกลงราคา บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 22,470 บาท บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 จํานวน 5,000 ซอง เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

22,470 บาท

12 จางพิมพวารสาร สารสถิติปงบประมาณ 2558 95,101.60 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ 95,101.60 บาท หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

จํานวน 4 ฉบับ ๆ ละ 2,000 เลม รวมจํานวนพิมพ 8,000 เลม เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

95,101.60 บาท

13 จางพิมพ Pocket Book สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจแรงงาน 35,000 ตกลงราคา บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด 32,100 บาทบริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัดเปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

นอกระบบ พ.ศ. 2557 จํานวน 1,000 เลม (32,100บาท) เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

32,100 บาท

14 จางซอมรถยนตสวนกลาง (คลัชมีเสียงดัง) 15,252.85 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด 15,252.85 บาท บริษัท สยามนิสสันออโต จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

รถยนตหมายเลขทะเบียน ฮท-6723 เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

หมายเลขครุภัณฑ 1105-00-12060200-9493-0702-0004/53 15,252.85 บาท

15 จัดซ้ือหนังยางรัดวงใหญ (1/2 กก./ถุง) ตรานางกวัก 1,267.95 ตกลงราคา รานพัฒนากิจ 1,267.95 บาท รานพัฒนากิจ เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

จํานวน 15 ถุง เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

1,267.95 บาท



5

วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

16 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 1,904.60 ตกลงราคา บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอรวิส จํากัด 1,904.60 บาท บริษัท พ.ีซี.เทค.เซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

ยี่หอ ATEC หมายเลขครุภัณฑ 1105-03-12061000-5586- เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

0938-0207/50 1,904.60 บาท

17 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 1,391 ตกลงราคา บริษัท พี.ซีเทค.เซอรวิส จํากัด 1,391 บาท บริษัท พี.ซีเทค.เซอรวิส จํากัด เปนผูเสนอราคาตรงตามเง่ือนไข

จํานวน 2 เคร่ือง ดังนี้ เปนเงิน และอยูในวงเงินงบประมาณ

1.ซอมและเปลี่ยนอะไหลเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร ยี่หอ ATEC 1,391 บาท

หมายเลขครุภัณฑ1105-03-12061000-5583-0938-0204/50

(สํานักสถิติสังคม)

2.ซอมและเปลี่ยนอะไหลเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร ยี่หอ ACER

หมายเลขครุภัณฑ 1105-05-12061000-9927-0938-0158/54

(สํานักสถิติพยากรณ)

18 จางผูรับจางเหมาเอกชนดําเนินงานประจําเดือน พฤศจิกายน 2557 406,240 วิธีพิเศษ

ตั้งแต 1-30 พฤศจิกายน 2557  จํานวน 34 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏิบัติงานโครงการจัดทําขอมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร สนับสนุน (10,240 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักภูมิสารสนเทศ 10,240 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักภูมิสารสนเทศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

โครงการ สพค.2558/สรง.2558-59/สคส.2559-60 เปนรายเขต สถิติ กลุมมาตรฐานแผนที่สถิติ สถิติ กลุมมาตรฐานแผนที่สถิติ มีประสบการณความชํานาญ

สํามะโน จํานวน 1 คน  ที่ 30.3/57 ลว. 24 ต.ค.57  ที่ 30.3/57 ลว. 24 ต.ค.57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 1 คน จํานวน 1 คน เปนเงิน งบประมาณ

 10,240 บาท

2.ปฏิบัติงานโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ.2557 (108,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ 108,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

โครงการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2557และโครงการ ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1 ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 1 มีประสบการณความชํานาญ

จํานวน 9 คน สถิติ ที่ 02.6/203 ลว. 15 ต.ค.57 สถิติ ที่ 02.6/203 ลว. 15 ต.ค.57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 9 คน จํานวน 9 คน เปนเงิน งบประมาณ

108,000 บาท
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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

3.ปฎิบัติงานโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2557 (144,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ 144,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

จํานวน 12 คน ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2 ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 2 มีประสบการณความชํานาญ

สถิติ ที่ 02.7/224 ลว. 15 ต.ค.57. สถิติ ที่ 02.7/224 ลว. 15 ต.ค.57. และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 12 คน จํานวน 12 คน เปนเงิน งบประมาณ

144,000 บาท

4.โครงการสํารวจการใชเวลาของประชากร พ.ศ.2557 (144,000 บาท) รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ 144,000 บาท รายชื่อตามบันทึกสํานักบริหารจัดเก็บ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง

จํานวน 12 คน ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3 ขอมูลสถิติ สวนบริหารสถิติพื้นที่ 3 มีประสบการณความชํานาญ

สถิติ ที่ 02.3/205 ลว. 15 ต.ค. 57 สถิติ ที่ 02.3/205 ลว. 15 ต.ค. 57 และเสนอราคาอยูในวงเงิน

จํานวน 12 คน จํานวน 12 คน เปนเงิน งบประมาณ

144,000 บาท

19 จางเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ ปงบประมาณ 2558 1,296,000 สอบราคา 1.บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยนเนอรัล จํากัด 1,541,664 บาท บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด เปนผูเสนาอราคาตรงตาม

(ผูควบคุมและพนักงานรวม 12 คน) กําหนดระยะเวลา (ราคากลาง 1,260,000 บาท) เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เปนเงิน เง่ือนไขและราคารวมตอเดือน

12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) 128,472 บาท 1,245,480 บาท ต่ําสุด อยูในวงเงินงบประมาณ

2.บริษัท คลีนเวฟ จํากัด 1,269,999.96 บาท

เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

105,833.33 บาท

3.บริษัท ลัคกี้ ฟาซิลิตี้ จํากัด 1,087,393.92 บาท

เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

90,616.16 บาท

4.บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จํากัด 1,439,685 บาท

เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

119,973.75 บาท

5.บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด 1,245,480 บาท

เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

103,790 บาท

6.บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด 1,260,000 บาท

เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

105,000 บาท

7.บริษัท สแตนดารด เซอรวิสเซส จํากัด 1,294,400.40 บาท
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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

107,866.70 บาท

8.บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด 1,278,864 บาท

เสนอราคาตอเดือนเปนเงิน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

106,572 บาท

20 จางบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 1,530,396 กรณีพิเศษ สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ 1,530,396 บาท สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการองคการสงเคราะหทหารผานศึก

สํานักงานสถิติแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ราคากลาง 1,530,396 บาท) สงเคราะหทหารผานศึก สงเคราะหทหารผานศึก ไดรับสิทธิพิเศษในการรับจาง

จํานวน 7 คน ระยะเวลา 12 เดือน เปนเงิน บริการรักษาความปลอดภัยให

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 1,530,396 บาท กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานตามกฎหมายที่มี

ฐานะเปนราชการบริหารสวน

ทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของ

รัฐที่ประสงคจะจางบริการ

รักษาความปลอดภัยกับ อผศ.

สมารถจัดจางไดโดยวิธีกรณี

พิเศษ ตามระเบียบฯ วาดวย

การพัสดุ พ.ศ.2535 และไม

จํากัดวงเงินในการจัดหา

21 เชาใชบริการอินเตอรเน็ต ประจําปงบประมาณ 2558 1,999,200 วิธีพิเศษ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 1,999,188 บาท บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่น

ระยะเวลา 12 เดือน  (ราคากลาง 1,999,188 บาท) เปนเงิน ขอเสนอเปนไปตามขอกําหนด

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558)  1,999,188 บาท ของสํานักงานฯ และเสนอ

ราคาเทากับปงบประมาณ2557

22 เชาลิขสิทธการใช Software SAS(SAS/ECO Basic, 200,000 วิธีพิเศษ บริษัท วี-สมารท จํากัด 199,992 บาท บริษัท ว-ีสมารท จํากัด เนื่องจากจะดําเนินการเชาจาก

SAS/Stat Plus) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ราคากลาง 200,000 บาท) เปนเงิน คูสัญญาเดิม และเปนผูแทน

ระยะเวลา 12 เดือน 199,992 บาท จําหนายซอฟตแวร SAS ใน

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) ประเทศไทย มีความชํานาญ

ในการดูแลระบบไดเปนอยางดี

อีกทั้งมีการพัฒนาบํารุงรักษา

ระบบงานใหประสิทธิภาพใช

งานไดอยางตอเนื่อง
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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

23 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขโปรแกรมประยุกต 480,000 วิธีพิเศษ บริษัท ไทยเควสท จํากัด 418,600 บาท บริษัท ไทยเควสท จํากัด เนื่องจากมีคุณสมบัติและยื่น

ระบบบริหารจัดการสารนิเทศ (CMS) (ราคากลาง 418,600 บาท) เปนเงิน ขอเสนอเปนไปตามขอกําหนด

ประจําปงบประมาณ 2558 418,600 บาท ของสํานักงานฯ และเสนอ

ระยะเวลา 12 เดือน ราคาเทากับปงบประมาณ

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558)

24 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขโปรแกรมประยุกต 444,000 วิธีพิเศษ บริษัท ไทยเควสท จํากัด 444,000 บาท บริษัท ไทยเควสท จํากัด เปนผูรับจางรายเดิมตามสัญญา

ระบบการใหบริการมาตรฐานสถิติ (ราคากลาง 444,000 บาท) เปนเงิน จางพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ประจําปงบประมาณ 2558  444,000 บาท ใหบริการมาตรฐาน เนื่องจาก

ระยะเวลา 12 เดือน บริษัทฯ ไดทําการพัฒนาและ

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) ปรับปรุงระบบการใหบริการ

มาตรฐานสถิติ ใหมีประสิทธิภาพ

ใชงานไดเปนอยางดี

25 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขโครงการปรับปรุง 1,296,000 วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบิล จํากัด 1,296,000 บาท บริษัท จีเอเบิล จํากัด เปนผูรับจางรายเดิมเนื่องจาก

ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร(ศูนยราชการกรุงเทพมหานคร) (ราคากลาง 1,296,000 บาท) เปนเงิน ทําการบํารุงรักษาและซอมแซม

ประจําปงบประมาณ 2558 1,296,000 บาท ไดใหบริการและมีความชํานาญ

ระยะเวลา 12 เดือน ในการดูแลระบบไดเปนอยางดี

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) อีกทั้งมีการพัฒนาบํารุงรักษา

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพใช

งานไดอยางตอเนื่องจําเปนตอง

จางบํารุงรักษาตอในปงบ

ประมาณ 2558

26 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารบรรณ 189,900 วิธีพิเศษ บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 189,900 บาท บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด เนื่องจากจะดําเนินการจางกับ

อิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ 2558 (ราคากลาง 189,900 บาท) เปนเงิน ผูรับจางตามสัญญาเดิม เพราะ

ระยะเวลา 12 เดือน 189,900 บาท บริษัทที่ทําการบํารุงรักษาและ

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) ซอมแซมไดใหบริการและมี

ความชํานาญในการดูแลระบบ

ไดเปนอยางดี อีกทั้งมีการ

พัฒนาบํารุงรักษาระบบงาน

ใหมีประสิทธิภาพใชงานได

อยางตอเนื่อง



9

วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

27 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบปรับปรุง 450,000 วิธีพิเศษ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 450,000 บาท บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด เนื่องจากเปนผูที่ทําการพัฒนา

การจัดทําและการใหบริการขอมูลสถิติของสํานักงานสถิติ (ราคากลาง 450,000 บาท) เปนเงิน และปรับปรุงระบบฯ มีความรู

จังหวัด ประจําปงบประมาณ 2558 450,000 บาท และความเขาใจในระบบงาน

ระยะเวลา 12 เดือน เปนอยางดี และสามารถพัฒนา

(1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) บํารุงรักษาระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพใชงานไดอยาง

ตอเนื่อง เพื่อไมใหระบบงาน

ของสํานักงานฯ เสียหาย

จําเปนตองจางบํารุงรักษาใน

ปงบประมาณ 2558

28 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบควบคุม 216,000 วิธีพิเศษ บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 216,000 บาทบริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัดเนื่องจากจะดําเนินการจางกับ

การเขาออกและระบบรักษาความปลอดภัย  (ราคากลาง 216,000 บาท) เปนเงิน ผูรับจางตามสัญญาเดิม เพราะ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 216,000 บาท บริษัทที่ทําการบํารุงรักษาและ

กําหนดระยะเวลา 12 เดือน ซอมแซมไดใหบริการและมี

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ความชํานาญในการดูแลระบบ

ไดเปนอยางดี อีกทั้งมีการ

พัฒนาบํารุงรักษาระบบงาน

ใหมีประสิทธิภาพใชงานได

อยางตอเนื่อง

29 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขตูคีออส 30,000 ตกลงราคา บริษัท พรอม คอมพิวติ้ง จํากัด 30,000 บาท บริษัท พรอม คอมพิวติ้ง จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายตูคีออส

กําหนดระยะเวลา 12 เดือน  (ราคากลาง 30,000 บาท) เปนเงิน มีชางผูชํานาญในการดูแลได

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 30,000 บาท เปนอยางดี อยูในวงเงินงบ

ประมาณ
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วงเงินงบประมาณ

( ราคากลาง )บาท
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

รายงานการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2557

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

30 จางทํากฤตภาคขาวออนไลน ผานระบบอินเทอรเน็ต 122,000 วิธีพิเศษ บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 121,980 บาท บริษัท อินโฟเควสท จํากัด พิจารณาเอกสารหลักฐาน

ปงบประมาณ 2558 กําหนดระยะเวลา  (ราคากลาง 122,000 บาท) เปนเงิน แสดงคุณสมบัติ รวมทั้งผลงาน

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 121,980 บาท ที่บริษัทฯเคยทํา ยื่นถูกตอง

ครบถวนเปนไปตามขอกําหนด

และขอบเขตของงานจางทํา

กฤตภาคขาวออนไลน ผาน

ระบบอินเทอรเน็ต และพิจารณา

ขอเสนอดานราคาแลวเห็นวา

ราคาที่บริษัทฯ เสนออยูในวงเงิน

งบประมาณที่กําหนด

31 ซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถโดยสาร ขนาด 12 1,232,400 สอบราคา บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด 1,232,319 บาท บริษัท โตโยตา เอ็มไพรส จํากัด เปนผูเสนอราคาเพียงรายเดียว

ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนของเดิม ยี่หอ โตโยตา  (ราคากลาง 1,232,400 บาท) เปนเงิน และเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนด

รุน คอมมิวเตอร จํานวน 1 คัน  1,232,319 บาท อยูในวงเงินงบประมาณและ

ราคากลางที่กําหนด

32 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร 16,225,000 วิธีพิเศษ บริษัท จีเอเบิล จํากัด 16,225,000 บาท บริษัท จีเอเบิล จํากัด เปนผูรับจางรายเดิมในการบํารุง

แมขาย อุปกรณตอพวงและอุปกรณเครือขายภายใน  (ราคากลาง 16,225,000 บาท) เปนเงิน รักษาฯ และไดดูแลรักษาระบบ

พรอมอุปกรณดานความมั่นคง ประจําปงบประมาณ 16,225,000 บาท คอมพิวเตอรและเครือขายให

พ.ศ.2558 ภายในระยะเวลา 11 เดือน กับสํานักงานฯเปนอยางดี  มี

(1 พฤศจิกายน 2557- 30 กันยายน 2558) การปรับปรุงการบํารุงรักษาใหมี

ประสิทธิภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง

อีกทั้งเจาหนาที่ที่ใหบริการ มี

ความชํานาญและเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานสามารถวิเคราะห

และแกปญหาไดอยางรวดเร็ว


