สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน ก.พ.
ประจําเดือนตุลาคม 2550
ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
1 จางบํารุงรักษาระบบสื่อสารขอมูล
340,000.00 พิเศษ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด
ตามโครงการเชื่อมโยงเครือขาย
ระบบสื่อสารระหวางสํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี และสํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
340,000.00 บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
340,000.00 ราคาเหมาะสม

2 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เครื่องตรวจกระดาษคําตอบ

58,850.00

ตกลง
ราคา

บริษัท คอนโทรล ดาตา
(ประเทศไทย) จํากัด

58,850.00 บริษัท คอนโทรล ดาตา
(ประเทศไทย) จํากัด

58,850.00 ราคาเหมาะสม

3 จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสีย ณ สํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี

99,724.00

ตกลง
ราคา

บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง

99,724.00 บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง

99,724.00 ราคาเหมาะสม

จํากัด

จํากัด

4 จางเหมาทําความสะอาดอาคาร
และสถานที่สํานักงาน ก.พ.

3,548,600.00

พิเศษ

บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จํากัด

3,548,571.48 บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จํากัด

3,548,571.48 ราคาเหมาะสม

5 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขลิฟต

171,500.00

พิเศษ

บริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร
เซอรวิส จํากัด

171,500.00 บริษัท บางกอก ฮิตาชิ
เอลลิเวเตอร เซอรวิส จํากัด

171,500.00 ราคาเหมาะสม

หนาที่ 1 จาก 4

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
6 จางเหมาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
และอุปกรณของระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference)

7 จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ
สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอร

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(ราคากลาง)
(บาท)
162,600.00 พิเศษ 1. บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 153,900.00 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
จํากัด
จํากัด
2. บริษัท เทเลแซท คอรปอเรชั่น
321,000.00
จํากัด
449,400.00

พิเศษ

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนท จํากัด

99,000.00

ตกลง
ราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

9 จางเหมาบริการระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต

5,200,000.00

พิเศษ

บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จํากัด
(มหาชน)

10 เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล

900,000.00 สอบราคา 1. บริษัท กอปป แมน เรนทอล
0.31 บาท บริษัท กอปป แมน เรนทอล
จํากัด
/แผน
จํากัด
2. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.3777 บาท
/แผน

8 จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล

หนาที่ 2 จาก 4

370,000.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น
แมเนจเมนท จํากัด
99,000.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

2,041,560.00 บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
153,900.00 ราคาต่ําสุด

370,000.00 ราคาเหมาะสม

99,000.00 ราคาเหมาะสม

2,041,560.00 ราคาเหมาะสม

(มหาชน)
0.31 บาท
/แผน

ราคาต่ําสุด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
11 จางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
เครือขาย และซอฟตแวร

12 จางดูแลบํารุงรักษาระบบตูสาขา
โทรศัพทอัตโนมัติ สํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี และเชาตูสาขา
โทรศัพทอัตโนมัติ พรอมบริการ
สําหรับสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

4,800,000.00

พิเศษ

ผูเสนอราคา
1. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร จํากัด
2. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

363,800.00

พิเศษ

บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด

13 จางใหบริการรักษาความปลอดภัย
สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

1,224,348.00

กรณี
พิเศษ

14 จางใหบริการรักษาความปลอดภัย
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

3,561,672.00

กรณี
พิเศษ

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

4,416,532.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
3,800,000.00 ราคาต่ําสุด

3,800,000.00

360,000.00 บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด

360,000.00 ราคาเหมาะสม

องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ

1,224,348.00 องคการสงเคราะหทหารผานศึก

1,224,348.00 ราคาเหมาะสม

องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ

3,561,672.00 องคการสงเคราะหทหารผานศึก

หนาที่ 3 จาก 4

ในพระบรมราชูปถัมภ

ในพระบรมราชูปถัมภ

3,561,672.00 ราคาเหมาะสม

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
15 จางเหมาดูแลบํารุงรักษาตนไม
ระบบสปริงเกอรและความสะอาด
รอบบริเวณสํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก และสํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี
16 จางเหมาบริการดูแลกําจัดปลวก
มด หนู และแมลงสาบ บริเวณ
อาคารสํานักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก
และสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

1,917,589.80 สอบราคา 1. บริษัท สยามราชธานี จํากัด

2. บริษัท กรีนแวลลู จํากัด
3. บริษัท เวิลดแพลนท เซ็นเตอร
จํากัด

850,000.00

พิเศษ

บริษัท แอดวานซ เซอรวิส
(ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

2,384,388.00 บริษัท เวิลดแพลนท เซ็นเตอร

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
1,917,589.80 ราคาต่ําสุด

1,972,224.00 จํากัด
1,917,589.80

800,000.00 บริษัท แอดวานซ เซอรวิส

800,000.00 ราคาเหมาะสม

(ประเทศไทย) จํากัด

17 จางเหมาดําเนินโครงการจัดทํา
คอลัมนประจําในหนังสือพิมพ
รายวัน

1,669,200.00

พิเศษ

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

1,669,200.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

1,669,200.00 ราคาเหมาะสม

18 เชาพื้นที่บริเวณสยามสแควร

648,000.00

ตกลง
ราคา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

648,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

648,000.00 ราคาเหมาะสม

28,800.00

ตกลง
ราคา

นางสุดา ดอนไผศรี

19 จางทําความสะอาดศูนยแนะแนว
การศึกษาตางประเทศ ที่สยามสแควร

หนาที่ 4 จาก 4

28,800.00 นางสุดา ดอนไผศรี

28,800.00 ราคาเหมาะสม

