
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 สัญญาจางบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 316,800.00 พิเศษ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด 306,000.00 บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด 306,000.00 ราคาเหมาะสม

ขอมูลตามโครงการเชื่อมโยงเครือขาย

ระบบสื่อสารระหวาง สกพ.(นนทบุรี)

กับ สกพ. (ถนนพิษณุโลก)

2 สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษา 66,347.00 ตกลงราคา บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น 66,347.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น 66,347.00 ราคาเหมาะสม

และซอมแซมแกไขเครื่องควบคุม แมเนจเมนท จํากัด แมเนจเมนท จํากัด

รักษาระดับและจายไฟอยางตอเนื่อง

(UPS)

3 สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษา 99,991.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง 99,991.50 บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง 99,991.50 ราคาเหมาะสม

ระบบบําบัดน้ําเสีย ณ สพข. จ.นนทบุรี จํากัด จํากัด

4 สัญญาจางเหมาทําความสะอาด 891,000.00 พิเศษ หางหุนสวนจํากัด แคร แอนด คลีน 890,820.00 หางหุนสวนจํากัด แคร แอนด คลีน 890,820.00 ราคาเหมาะสม

อาคารและสถานที่ สํานักงาน ก.พ.

5 สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษา 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 99,990.00 บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 99,990.00 ราคาเหมาะสม

และซอมแซมแกไขลิฟท สพข. เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด

6 สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษา 190,000.00 พิเศษ 1.บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 153,900.00 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 153,900.00 ราคาต่ําสุด

คอมพิวเตอรและอุปกรณของระบบ    เอเชีย จํากัด เอเชีย จํากัด

การประชุมทางไกล 2.บริษัท เทเลแซท คอรปอเรชั่น 205,440.00 

(Video Conference)    จํากัด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนตุลาคม 2549
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7 สัญญาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาตนไม 24,900.00 ตกลงราคา บริษัท พสุ การเดน จํากัด 24,900.00 บริษัท พสุ การเดน จํากัด 24,900.00 ราคาเหมาะสม

และสนามหญา พรอมระบบสปริงเกอร

รดน้ําตนไมอัตโนมัติ บริเวณ สกพ.

ถนนพิษณุโลก

8 สัญญาจางบริการบํารุงรักษาและ 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 45,000.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 45,000.00 ราคาเหมาะสม

ซอมแซมแกไขเครื่องพิมพสําเนา

ระบบดิจิตอล

9 สัญญาจางเหมาบริการระบบเครือขาย 2,746,800.00 พิเศษ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 1,908,000.00 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 1,908,000.00 ราคาเหมาะสม

อินเตอรเน็ต (มหาชน) (มหาชน)

10 สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษาและ 8,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 8,000.00 บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 8,000.00 ราคาเหมาะสม

ซอมแซมแกไขลิฟท สกพ. เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด

11 สัญญาจางเหมากําจัดปลวก มด หนู 4,500.00 ตกลงราคา บริษัท พี เอ อี (เทรดดิ้ง) จํากัด 4,500.00 บริษัท พี เอ อี (เทรดดิ้ง) จํากัด 4,500.00 ราคาเหมาะสม

และแมลงสาบ บริเวณอาคาร สกพ.

12 สัญญาจางเหมากําจัดปลวก มด หนู 56,000.00 ตกลงราคา บริษัท พี เอ อี (เทรดดิ้ง) จํากัด 56,000.00 บริษัท พี เอ อี (เทรดดิ้ง) จํากัด 56,000.00 ราคาเหมาะสม

และแมลงสาบ บริเวณอาคาร สพข.

13 สัญญาจางทําการดูแลรักษาความ 294,936.00 กรณีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผานศึก 294,936.00 องคการสงเคราะหทหารผานศึก 294,936.00 ราคาเหมาะสม

ปลอดภัยทรัพยสินและสถานที่ภายใน ในพระบรมราชูปถัมภ ในพระบรมราชูปถัมภ

บริเวณสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

14 สัญญาจางทําการดูแลรักษาความ 3,432,816.00 กรณีพิเศษ องคการสงเคราะหทหารผานศึก 3,432,816.00 องคการสงเคราะหทหารผานศึก 3,432,816.00 ราคาเหมาะสม

ปลอดภัยทรัพยสินและสถานที่ภายใน ในพระบรมราชูปถัมภ ในพระบรมราชูปถัมภ

บริเวณ สพข.
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15 สัญญาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาตนไม 1,990,200.00 สอบราคา 1.บริษัท กรีนแวลลู จํากัด 1,730,000.00 บริษัท กรีนแวลลู จํากัด 1,730,000.00 ราคาต่ําสุด

ระบบสปริงเกอรและความสะอาด 2.บริษัท สยามราชธานี จํากัด 1,822,073.04 

รอบบริเวณ สพข. 3.บริษัท เวิลด แพลนท เซ็นเตอร 1,799,000.00 

   จํากัด

16 สัญญาจางบํารุงรักษาระบบ 2,700,000.00 ประกวด 1.บริษัท ไอ ที สแควร จํากัด 2,512,000.00 บริษัท ไอที สแควร จํากัด 2,512,000.00 ราคาต่ําสุด

คอมพิวเตอรเครือขาย และซอฟตแวร ราคา 2.บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด 2,545,000.00 

17 สัญญาเชาเครื่องถายเอกสารระบบ  - สอบราคา 1.บริษัท กอปป แมน เรนทอล จํากัด 0.33 บาท/แผน บริษัท กอปป แมน เรนทอล จํากัด 0.33 บาท/แผน ราคาต่ําสุด

ดิจิตอล 2.บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 0.36 บาท/แผน

   (ไทยแลนด) จํากัด

3.บริษัท พี ซี ไอ (1992) จํากัด 0.40 บาท/แผน

18 สัญญาจางเหมาดําเนินโครงการพัฒนา 834,600.00 พิเศษ บริษัท มติชน จํากัด 834,600.00 บริษัท มติชน จํากัด 834,600.00 ราคาเหมาะสม

เพื่อสรางความเขมแข็งภายใน

สํานักงาน ก.พ. โดยการจัดทําคอลัมน

ประจําในหนังสือพิมพรายวัน

หนาที่ 3 จาก 3


