
ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 6,600,000.00 ประกวดราคา 1.บริษัท โปรแคร์สเปเชียลต้ี จ ากัด 6,377,400.00 1.บริษัท โปรแคร์สเปเชียลต้ี จ ากัด 6,377,400.00 เสนอรายละเอยีด

และสถานทีส่ านักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทาง 2. บริษัท พ.ีเอส.เจนเนอเรชัน่ จ ากดั 6,423,210.00 งานจ้างฯ

อิเล็กทรอนิกส์ 3. บริษัท เอ็น.ซี.ซี คลีนนิ่ง แอนด์ 6,423,210.00 ตรงตามที่

    ซีเคียวริต้ี การ์ด เซอร์วิส จ ากัด ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดและ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จา้งเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ 4,500,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ไมซ์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 3,600,000.00 บริษัท ไมซ์ แมนเนจเมนท์ จ ากัด 3,600,000.00 "

ภายในอาคารทีท่ าการส านักงาน ก.พ. ด้วยวธิกีารทาง 2. บริษัท มาร์จินอล จ ากัด 4,168,168.00 

หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี อิเล็กทรอนิกส์ 3. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 4,265,000.00 

สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งของส านักงาน ก.พ. 

ประจ าเดือนตุลาคม 2555
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 8,075,007.00 กรณีพิเศษ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 8,075,007.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 8,075,007.00 ตามมติ ครม.

บริเวณส านักงาน ก.พ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 119,733.00 พิเศษ บริษัท เอ็นวิเทรด 118,992.00 บริษัท เอ็นวิเทรด 118,992.00 เสนอรายละเอยีด

บ าบัดน้ าเสีย ส านักงาน ก.พ.  เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด งานจ้างฯ

จังหวัดนนทบุรี ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา 188,860.00 พิเศษ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 186,000.00 บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ ากดั 186,000.00 "

และซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ 

3 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษา 508,250.00 พิเศษ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด 506,250.00 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด 506,250.00 "

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

และจัดให้มีตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ

พร้อมบริการ ส าหรับส านักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

4 จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 3,435,277.80 พิเศษ บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 3,300,000.00 บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ 3,300,000.00 เสนอรายละเอยีด

ระบบสปริงเกอร์และความสะอาด จ ากัด จ ากัด งานจ้างฯ

รอบบริเวณส านักงาน ก.พ. จังหวัด ตรงตามที่

นนทบุรี และส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ. 

ถนนพิษณุโลก ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

5 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู 628,750.00 พิเศษ บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย 620,000.00 บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย 620,000.00 "

และแมลงสาบ บริเวณส านักงาน ก.พ. จ ากัด จ ากัด

6 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 474,010.00 พิเศษ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 425,000.00 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 425,000.00 "

ระบบสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

7 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ 980,227.00 พิเศษ 1. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 760,000.00 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น 760,000.00 เสนอรายละเอยีด

สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์     แมเนจเมนท์ จ ากัด แมเนจเมนท์ จ ากัด งานจ้างฯ

2. บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี 888,100.00 ตรงตามที่

    จ ากัด ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

8 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาโปรแกรม 1,391,000.00 พิเศษ บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จ ากัด 1,300,000.00 บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จ ากัด 1,300,000.00 เสนอรายละเอยีด

บริหารทรัพยากรบุคคล งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

9 จ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย 2,247,000.00 พิเศษ 1. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด 996,000.00 บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด 996,000.00 เสนอรายละเอยีด

อินเตอร์เน็ต 2. บริษทั ซีเอส ล๊อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) 1,284,000.00 งานจ้างฯ

3. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จ ากัด 1,560,060.00 ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

10 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและ 5,992,000.00 พิเศษ บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 5,400,000.00 บริษัท คอม เทรดด้ิง จ ากัด 5,400,000.00 เสนอรายละเอยีด

ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ งานจ้างฯ

เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

11 จ้างเหมาด าเนินโครงการจัดท าคอลัมน์ 900,000.00 พิเศษ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 800,000.00 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 800,000.00 "

ประจ าในหนังสือพิมพ์รายวัน
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

12 จา้งเหมาบริการเผยแพร่คอลัมน์ประจ า 900,000.00 พิเศษ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 800,000.00 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 800,000.00 เสนอรายละเอยีด

ทางหนังสือพิมพ์รายวัน งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านกังาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

เหมาะสม

13 จ้างเหมาด าเนินโครงการส ารวจ 256,800.00 พิเศษ  บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 256,800.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 256,800.00 "

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภายนอก

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : 

การบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1,800,000.00 สอบราคา 1.บริษัท พูนธนามาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 0.24 บาท/แผ่น บริษัท พูนธนามาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 0.24 บาท/แผ่น เสนอรายละเอยีด

2.บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 0.26 บาท/แผ่น งานเช่าฯ

3.บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากดั 0.32 บาท/แผ่น ตรงตามที่

4.บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด 0.35 บาท/แผ่น ส านักงาน ก.พ. 

5.บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 0.70 บาท/แผ่น ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด

2 จ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสาร 276,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จ ากัด  276,000.00 บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จ ากัด  276,000.00 เสนอรายละเอยีด

ของส านักงาน ก.พ. 2. บริษทั สปด้ีี แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จ ากัด 379,199.76 งานจ้างฯ

ตรงตามที่

ส านักงาน ก.พ. 

ก าหนด และ

เสนอราคา

ต่ าสุด
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ล า วงเงินงบ เหตผุลที่

ดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง ประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา คัดเลอืก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสงัเขป

1 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและ 73,000.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 73,000.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 73,000.00 ราคาเหมาะสม

ซ่อมแซมแก้ไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนา
ระบบดิจิตอล

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต้า 64,200.00 บริษัท คอนโทรล ดาต้า 64,200.00 ราคาเหมาะสม

โปรแกรมการประมวลผลการสอบ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด
และวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและ 62,060.00 ตกลงราคา บริษัท คอนโทรล ดาต้า 62,060.00 บริษัท คอนโทรล ดาต้า 62,060.00 ราคาเหมาะสม

ซ่อมแซมแก้ไขเคร่ืองตรวจ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด
กระดาษค าตอบ

4 จ้างพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบ 44,532.00 ตกลงราคา 1.บริษัท จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จ ากดั 44,532.00 บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ีพร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 44,532.00 ราคาต่ าสุด
ภาค ก. ของ ก.พ. 2.บริษัท มิตรชัยนนท์บล็อก จ ากัด 55,590.78 

3.บริษัท นิว คัม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 63,532.32 
5 จ้างพิมพ์บัตรติดโต๊ะทีน่ั่งสอบ 29,397.18 ตกลงราคา 1.บริษัท จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จ ากดั 29,397.18 บริษทั จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ีพร้ินทต้ิ์ง จ ากดั 29,397.18 ราคาต่ าสุด

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ผังสรุปทีน่ั่งสอบ 2.บริษัท มิตรชัยนนท์บล็อก จ ากัด 40,723.13 
และผังละเอียดทีน่ั่งสอบ ในการสอบ 3.บริษัท นิว คัม มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 44,408.75 
แข่งขันเพือ่รับทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลฯ ประจ าปี 2556 
(ทุนระดับมัธยมศึกษา)

6 จ้างท าตรายาง 2,022.30 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 2,022.30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สากลตรายาง 2,022.30 ราคาเหมาะสม

และการพิมพ์ และการพิมพ์
7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,956.99 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 10,956.99 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 10,956.99 ราคาเหมาะสม
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8 ซ้ือพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ 3,000.00 ตกลงราคา ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ร้านปัทมาภรณ์ ฟลอรีส 3,000.00 ราคาเหมาะสม

9 ซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ 8,060.00 ตกลงราคา ร้านแตงโมสาส์น 8,060.00 ร้านแตงโมสาสน์ 8,060.00 ราคาเหมาะสม

10 ซ้ือวารสารวิชาการต่างประเทศ 49,900.00 ตกลงราคา บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 49,900.00 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 49,900.00 ราคาเหมาะสม

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จ ากัด 4,280.00 บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จ ากัด 4,280.00 ราคาเหมาะสม

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,455.11 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 5,455.11 บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด (มหาชน) 5,455.11 ราคาเหมาะสม

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,361.70 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 31,361.70 บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จ ากัด 31,361.70 ราคาเหมาะสม

14 จา้งบ ารุงรักษาระบบเสียงและระบบไฟ 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 53,500.00 บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 53,500.00 ราคาเหมาะสม

จ ากัด จ ากัด

15 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 43,549.00 ตกลงราคา บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 43,549.00 บริษัท จ.ีเอ็ม.เอฟ เอ็นจิเนียร่ิง 43,549.00 ราคาเหมาะสม

ส านักงาน  ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จ ากัด จ ากัด

16 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (กลุ่มงาน 1,444.50 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,444.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,444.50 ราคาเหมาะสม

การเจ้าหน้าที)่ สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

17 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร (สตค.) 1,712.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,712.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 1,712.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น
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18 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ศสล.) 7,918.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 7,918.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 7,918.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น

19 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สตป.) 14,980.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 14,980.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ชิษณุชา 14,980.00 ราคาเหมาะสม

สมาร์ท โซลูชั่น สมาร์ท โซลูชั่น
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