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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

1 จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการส ามะโน 95,000 68,587 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 68,587 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
อุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : เปน็เงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
การแจงนับ) จ านวน 1,000 เล่ม 68,587 บาท

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน และวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 26,400

1.จัดซ้ือวสัดุส านักงานหมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร ริโก้ รุ่น SP3600SF 5,082.50 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 5,082.50 บาท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
(รหัสสินค้า 11SP4500SDTN) ส าหรับเคร่ืองโทรสาร Ricoh เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
รุ่น SP3600SF หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-19758- 5,082.50 บาท
0914-0002/60 จ านวน 1 ตลับ

2.จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Samsung 20,683.10 ตกลงราคา บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 20,683.10 บาท บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ProXpress รหัส MLT-D201L ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ
รุ่น ProXpress M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-- 20,683.10 บาท
12061000-18710-0942-0013/59  จ านวน 2 กล่อง

3 จ้างท าผ้าขนหนูอเนกประสงค์ เพือ่เป็นของสมนาคุณโครงการ 55,000 52,965 ตกลงราคา บริษัท แมค บารา จ ากัด 52,965 บาท บริษัท แมค บารา จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
ตัวอย่างซ้ า)  พ.ศ. 2560 จ านวน 1,100 ผืน 52,965 บาท
 - ผ้าไมโครไฟเบอร์ ขนาดผ้า 40 x 50 ซม.

 - ผ้าสีฟ้า

 - ขนาดผ้า 40 x 50 ซม.

 - ติดป้ายโลโก้ส านักงานสถิติแห่งชาติ ขนาด 5 x 2 ซม.

ตัวอักษร 3 สี 1 ต าหน่ง

 - บรรจุในซองพลาสติกใสติดเทปกาว

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

4 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธโ์ครงการส ามะโนอุตสาหกรรม 90,000 74,000 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 74,000 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
พ.ศ. 2560 (สอ.60) จ านวน 200,000 แผ่น เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

74,000 บาท

5 จ้างพิมพ์รายงานผลเบือ้งต้นโครงการจัดท าฐานข้อมูลสถาน 90,000 64,200 ตกลงราคา บริษทั เทก็ซ์ แอนด์ เจอร์นลั พบัลิเคชัน่ จ ากดั 64,200 บาท บริษทั เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พบัลิเคชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
ประกอบการอุตสาหกรรม การผลิต ธรุกิจการค้า และบริการ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
ในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ จ านวน 1,000 เล่ม 64,200 บาท

6 จ้างผู้รับจ้างเหมาเอกชนด าเนินงานประจ าเดือน 383,040 ตกลงราคา

เมษายน 2560 ต้ังแต่วนัที ่1-30 เมษายน 2560 (ว 315)

จ านวน 28 คน รายละเอียดดังนี้

1.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  95,760 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 95,760 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเดือน เมษายน 2560 จ านวน  7  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่1 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที ่02.6/46 ลว. 8 มี.ค.60 สถิติ ที ่02.6/46 ลว. 8 มี.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 7 คน จ านวน 7 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

 95,760 บาท

2.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  164,160 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 164,160 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเดือน เมษายน 2560 จ านวน  12  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่2 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่2 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที ่02.7/42 ลว. 8 มี.ค.60 สถิติ ที ่02.7/42 ลว. 8 มี.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 12 คน จ านวน 12 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

164,160 บาท

3.ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการส ารวจ  123,120 รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ 123,120 บาท รายชือ่ตามบันทึกส านักบริหารจัดเก็บ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง

ในเดือน เมษายน 2560 จ านวน  9  คน ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่3 ข้อมูลสถิติ ส่วนบริหารสถิติพืน้ที ่3 มีประสบการณ์ความช านาญ

สถิติ ที ่02.3/54 ลว. 6 มี.ค.60 สถิติ ที ่02.3/54 ลว. 6 มี.ค.60 และเสนอราคาอยูใ่นวงเงิน

จ านวน 9 คน จ านวน 9 คน เป็นเงิน งบประมาณและราคากลาง

123,120 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

7 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะการ 24,000 18,778.50 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 18,778.50 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ท างานของประชากร  ไตรมาสที ่4 (ต.ค.-ธ.ค.2559) จ านวน เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

450 เล่ม 18,778.50 บาท

8 จ้างพิมพ์แผ่นพับตัวชีว้ดัประเทศไทยและอาเซียน 2559 18,000 10,999.60 ตกลงราคา บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 10,999.60 บาท บริษัท ธนาเพรส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ประชาสัมพันธค์วามรู้เกีย่วกับข้อมูลสถิติอาเซียนให้แก่สังคม เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

ทุกภาคส่วน จ านวน 1,000 เล่ม 10,999.60 บาท

9 จ้างท าแผ่นป้ายชือ่ผู้อ านวยการ จ านวน 2 ป้าย ดังนี้ 5,000 4,066 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต 4,066 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
1.นางน้ าผ้ึง เชิดชูพงษ์  จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 2,033.00 บาท เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
(ผู้อ านวยการกลุ่มส านักภูมิสารสนเทศสถิติ) 4,066 บาท
2.นางสมนึก วงษ์จันทร์ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 2,033.00 บาท

(ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน)

 - ท าด้วยทองเหลือง ขนาดความกวา้ง 7 ซม. ยาว 50 ซม. ตัวอักษร

ภาษาไทย แบบ Angsana UPC สีน้ าเงิน สูง 2.5 ซม. กัดกรด

การจัดกึง่อยูก่ับตัวอักษร ความหนาของตัวอักษร 4 มม.

10 จ้างจัดแถลงข่าวโครงการส ามะโนอุตสาหรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) 500,000 479,895 ตกลงราคา บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด 466,359.50 บาท บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

ว315 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

466,359.50 บาท

11 จ้างจัดงานแถลงข่าวและสัมมนาผลการส ารวขโครงการส ารวจ 500,000 478,381.70 ตกลงราคา บริษัท ซูปเปอร์ฤทธิ ์ครีเอชัน่ จ ากัด 439,288.50 บาท บริษัท ซูปเปอร์ฤทธิ ์ครีเอชัน่ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่
สถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (MICS 5) ว315 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง
 -เงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัสนับสนุนจากองค์การยูนิเชฟ (สสค.) 439,288.50 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้ 112,252 90,992.80 ตกลงราคา บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด 90,992.80 บาท บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

1.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brother รหัส TN-261BK ว315 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ

จ านวน 5 กล่อง เป็นเงิน 10,165.00 บาท (สสค.3,สบส.2) 90,992.80 บาท

2.หมึกส าหับเคร่ืองพิมพ์  Brother รหัส TN-265C 

จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 10,486.00 บาท (สสค.2,สบส.2)

3.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother รหัส TN-265Y

จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 10,486.00 บาท (สสค.2,สบส.2)

4.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brother รหัส TN-265M

จ านวน 4 กล่อง เป็นเงิน 10,486.00 บาท (สสค.2,สบส.2)

5.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Brother รหัส DR-261CL

จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 3,477.50 บาท (สบส.1)

รายการที ่1-5 ส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Brother รุ่น HL-3170CDW

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-19734-0943-0011/60

(สบส)

6.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Samsung ML-4510ND (MLT-D307L)

จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 18,767.80 บาท (สสก.2)

7.ชุดบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4510ND

(MLT-R307) จ านวน 1 กล่อง เป็นเงิน 8,634.90 บาท (สสก.1)

รายการที ่6-7 ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung ML-4510ND

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-13514-0942-0007/56

(สสก)

8.หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ Samsung Pro Xpress M4030ND

(MLT-D201L) จ านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 18,489.60 บาท (สสก.2)

รายการที ่8 ส าหรับเคร่ืองพิมพ์  Samsung M4030ND

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-18749-0942-0052/59

 - สสก. เงิบงบประมาณ 45,892.30 บาท ,สสค.เงินงบประมาณ 21,828.00 บาท , สบส.เงินงบประมาณ 23,272.50 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

13 จ้างพิมพ์รายงาน "เร่ืองเล่า....จากตัวเลข #4" จ านวน 500 เล่ม 60,000 49,750 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 49,750 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

49,750 บาท

14 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส าหรับการใช้งานกับรถยนต์ ฮภ-6419 6,773.10 6,773.10 ตกลงราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สยามแบตเตอร่ีอเิลคทรอนคิส์ 6,773.10 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

และ อห-6222  จ านวน 2 ลูก ดังนี้ เปน็เงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ

1.แบตเตอร่ี GS/N100 ขนาด 12V 100Ah  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 6,773.10 บาท

หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-

12060200-13458-0702-0007/56 จ านวน 1 ลูก 

เป็นเงิน 3,627.30 บาท

2.แบตเตอร่ี GS/GT120R/L ขนาด 12V 75Ah  ส าหรับรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน อห-6222 หมายเลขครุภัณฑ์ 

NSO-0702-0013/47  จ านวน 1 ลูก เป็นเงิน 3,145.80 บาท

15 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer Laser ยีห่้อ  SAMSUNG 5,564 5,564 ตกลงราคา บริษทั เอก็เปอร์ท โซลูชัน่ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 5,564 บาท บริษทั เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10036- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

0942-0049/54 (กลุ่มประชาสัมพันธ ์สพก.) รายการอะไหล่ 5,564 บาท

ทีเ่ปล่ียน ดังนี้

 - Repair Power Supply  จ านวน 1 ชิน้ เป็นเงิน 1,498.00 บาท

 - Change Formatter Board  จ านวน 1 ชิน้

เป็นเงิน 4,066.00 บาท



6

วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

16 จัดซ้ือวสัดุส าหรับงานประชาสัมพันธ ์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 9,500 6,168.55 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด 6,168.55 บาท บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

1.สต๊ิกเกอร์  PVC ขนาด 53x70 ซม. สีน้ าเงิน จ านวน 70 แผ่น เปน็เงิน 6,168.55 บาท ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือ

เป็นเงิน 1,797.60 บาท

2.กาวสเปย์ ขนาด 20 ออนซ์ ยีห่้อสามเอ็ม เบอร์ 77

จ านวน 3 กระป๋อง เป็นเงิน 946.95 บาท

3.โฟมอัด 5 มม. ขนาด 50x100 ซม. จ านวน 100 แผ่น

เป็นเงิน  3,424.00 บาท

17 จ้างจัดท าป้ายชือ่รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 4,066 4,066 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต 4,066 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเทพนคร อาร์ต มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

รายละเอียดดังนี้ เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

 - ป้ายทองเหลือง นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร ขนาดแผ่นทองเหลือง 4,066 บาท

10x40 ซม. ตัวอักษรสูง 3 ซม. หนา 0.3 ซม. การจัดกึง่กลางขึน้กับ

จ านวนตัวอักษร กัดลึกลงสีน้ าเงิน พืน้ผิวกัดหยาบผิวทองเหลือง

ด้านหน้าชุบด้วยทองทัง้หมด แล้วเคลือบด้วยน้ ายาเคลือบเงา

ตัวอักษรแบบ Cordia UPC จ านวน 1 ป้าย

18 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองเจาะเข้าเล่มไฟฟ้า ยีห่้อ  IBICO 4,280 4,280 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด 4,280 บาท บริษัท ออฟฟิศแลนด์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

รุ่น IBIMASTER 250e หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100- เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

7064-1037-0001/51 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ศสร.) 4,280 บาท

รายการอะไหล่ทีเ่ปล่ียน ดังต่อไปนี้

 - ตัวล็อคยกเวน้ใบมีด  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,070.00 บาท

 - ตัวสไลด์ห่วง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,354.00 บาท

 - ค่าบริการ  จ านวน 1 งาน เป็นเงิน 856.00 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

19 จ้างเปิดใช้บริการ ดังนี้ 1,605 1,605 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 1,605 บาท บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

 กลุ่มประชาสัมพันธ ์ส านักสถิติพยากรณ์ ชัน้ 2 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

1.เปิดจุด  Port Lan   1,605 บาท

 - ค่าเปิด Port Lan จ านวน 1 จุด เป็นเงิน 214.00 บาท

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด จ านวน 1 จุด เป็นเ 42.80 บาท

2.ย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 02 141 7488 จ านวน 1 เลขหมาย

เป็นเงิน 535.00 บาท

กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ (ห้องควบคุมระบบ

401 ชัน้ 4)

3.เปิดจุด Port Lan เพิม่จ านวน 4 จุด ใช้ HUB เป็นจุดต่อพ่วง

 - ค่าเปิด Port Lan  เป็นเงิน 856.00 บาท

 - ค่าเช่า Port Lan 42.80 บาท/จุด จ านวน 4 จุด เป็น 171.20 บาท

20 จ้างทีป่รึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ า เพือ่ศึกษาดัชนีชีว้ดั 50,300,000 46,653,950 ตกลง มหาวทิยาลัยขอนแก่น 46,653,950 บาท มหาวทิยาลัยขอนแก่น มีคุณสมบัติตรงตามทีต้่องการ

ต้นแบบส าหรับโครงสร้างข้อมูลพืน้ฐาน ภายใต้โครงการระบบการ เป็นเงิน และด้านสถิติ มีบุคลากรทีม่ี

จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานระดับพืน้ที ่เพือ่การบริการบริหาร 46,653,950 บาท ความรู้ ความเชีย่วชาญและ

จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยัง่ยืนในลุ่มน้ าทัว่ประเทศจ านวน 25 ลุ่มน้ า ประสบการณ์โดยตรง

(โครงการระยะที ่1)

21 จ้างพิมพ์รายงานส ารวจ การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 77,000 50,400 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก 50,400 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บางกอกบล๊อก มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

สถานประกอบการ พ.ศ. 2559 จ านวน 350 เล่ม ว315 เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

50,400 บาท
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วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง

(บาท) (บาท)

รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2560

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

22 จ้างจัดท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 674.10 674.10 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ 674.10 บาท ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พรลาภพัฒนภัณฑ์ มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

(กลุ่มการคลัง) เป็นเงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

674.10 บาท

23 จ้างพิมพ์หน้งสือ ตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามการจัดประเภท 100,000 97,600 ตกลงราคา บริษัท สินทวกีารพิมพ์ จ ากัด 97,600 บาท บริษัท สินทวกีารพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคาอยู่

มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย เปน็เงิน ในวงเงินทีจ่ะด าเนินการจัดจ้าง

ส านักงานสถิติแห่งชาติ) จ านวน 400 เล่ม 97,600 บาท

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 900,000 สอบราคา 1. บริษัท จีเอเบิล จ ากัด 815,340 บาท บริษัท อะธนี่า ไอ.ที. จ ากัด มีคุณสมบัติและเสนอราคา

และอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน ประกอบด้วย ว315 (เสนอไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที ่สสช.ก าหนด เป็นเงิน โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามที่

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (แบบที ่2 ) ยีห่้อ  Fujitsu รุ่น Primwrgy 620,000 และเกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง 740,997.47 บาท สสช. ก าหนด และเสนอราคา

RX2540 M2 Dual Socket 2U Rack Server จ านวน 2 เคร่ือง ทีก่ าหนด) อยูใ่นวงเงินงบประมาณและ

เป็นเงิน 619,998.66 บาท 2.บริษัท อินเทลเล็คท์ เน็ตเวร์ิค เวบ็ จ ากัด 491,130 บาท ราคากลางทีก่ าหนด

2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง (แบบที่2) 240,000 (เสนอไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที ่สสช.ก าหนด

ยีห่้อ D-LINK รุ่น DGS-1210-28 จ านวน 10 ชุด และเกินวงเงินงบประมาณและราคากลาง

เป็นเงิน 81,000.07 บาท ทีก่ าหนด)

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 40,000 3.บริษัท อะธนี่า ไอ.ที. จ ากัด 81,000 บาท

(Server) ทีม่ีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฏหมาย ยีห่้อ Microsoft (เสนอราคาตรงตามเง่ือนไข และลดราคา

รุ่น Windows Server 2016 Standard Edktion จ านวน 2 ชุด คงเหลือ 740,997.47 บาท)

เป็นเงิน 39,998.74 บาท


