สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ประจําปงบประมาณ 2560
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
1 จางเหมาบริการทําความสะอาด
สํานักงาน ก.พ.ร.

2

จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
1,800,000.00 สอบราคา
บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอรเทค จํากัด

1,829,712.00 กรณีพิเศษ

-

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

1,571,616.00 บาท บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอรเทค จํากัด

บริษัท พีพีเอ็น 51 จํากัด

1,599,500.00 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจ
เมนท แอนด เซอรวิส
เซส จํากัด

1,666,704.00 บาท

บริษัท คลีนเนอรรี่ จํากัด

1,710,000.00 บาท

บริษัท ลัคกี้ ฟาซิลิตี้
เซอรวิส จํากัด

1,537,410.24 บาท

หางหุนสวนจํากัด เอ็น
เอสเค คลีนนิ่ง เซอรวิส

1,637,973.12 บาท

หางหุนสวนจํากัด จักร
คลีน เซฟตี้

1,572,000.00 บาท

สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัยองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก

1,829,712.00 บาท สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัยองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1,571,616.00 บาท เปนผูเสนอราคารายต่ําสุด

1,829,712.00 บาท เปนผูเสนอราคาราย
เดียวและเปนหนวยงานรัฐ

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
3 เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิจตอล

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
1,170,000.00 พิเศษ
บริษัท แคนนอน มาร
เก็ตติ้ง (ไทยแลนด)
จํากัด

4

จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ
เครือขายและเครื่องแมขายของ
สํานักงาน ก.พ.ร.

1,548,000.00 สอบราคา

5

จางเหมาบํารุงรักษาระบบโทรศัพท
ผานเครือขาย (IP Phone)

231,000.00

6

เชาบริการ Web Hosting

7

เชาบริการ Lessed line Internet

8

เชาบริการ Lessed line

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1,170,000.00 บาท บริษัท แคนนอน มาร
เก็ตติ้ง (ไทยแลนด)
จํากัด

1,170,000.00 บาท เปนการเชาตอเนื่องจาก
ผูใหเชารายเดิม ซึ่งเปนผู
ใหบริการที่รวดเร็ว และ
เสนอราคาต่ํากวาราคาที่
สืบจากทองตลาด

1,536,000.00 บาท บริษัท โอเพนเทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)

1,536,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

-

บริษัท โอเพนเทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท รามอินทรา
อินเตอรเทรด จํากัด

231,000.00 บาท บริษัท รามอินทรา
อินเตอรเทรด จํากัด

231,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

787,920.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ทรู อินเทอร เน็ต
จํากัด

787,920.00 บาท บริษัท ทรู อินเทอร เน็ต
จํากัด

787,920.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

313,552.80 ตกลงราคา

-

บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

313,552.80 บาท บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

313,552.80 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

-

สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน)

1,183,848.00

พิเศษ

พิเศษ

1,151,748.00 บาท สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน)

1,151,748.00 บาท เปนการจางตอเนื่องจาก
ผูใหบริการรายเดิม และ
มีความเชี่ยวชาญ

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
9 จางเหมาบํารุงรักษาระบบงาน
สารสนเทศสํานักงาน ก.พ.ร.
10 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (PTT Fleet Card)

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
847,440.00 พิเศษ
สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน)

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

847,440.00 บาท สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน)

847,440.00 บาท เปนการจางตอเนื่องจาก
ผูใหบริการรายเดิม และ
มีความเชี่ยวชาญ

400,000.00 บาท ปมน้ํามัน ปตท.

400,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

400,000.00 ตกลงราคา

-

ปมน้ํามัน ปตท.

11 จางเหมาบริการ Clippng ขาว

82,047.60 ตกลงราคา

-

บริษัท มติชน จํากัด

82,047.60 บาท บริษัท มติชน จํากัด

82,047.60 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

12 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(ดานประชาสัมพันธ)

239,979.60 ตกลงราคา

-

บริษัท สยามราชธานี
จํากัด

239,979.60 บาท บริษัท สยามราชธานี
จํากัด

239,979.60 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

13 จางเหมาดําเนินการฝากเก็บรักษา
เอกสาร

164,994.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ทรัพยศรีไทย
จํากัด

164,994.00 บาท บริษัท ทรัพยศรีไทย
จํากัด

164,994.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

14 จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบ
แจงเหตุเพลิงไหม

72,760.00 ตกลงราคา

-

บริษัท แอคเซส
คอนโทรล ซิสเต็ม
แอนด เทคโนโลยี จํากัด

72,760.00 บาท บริษัท แอคเซส
คอนโทรล ซิสเต็ม
แอนด เทคโนโลยี จํากัด

72,760.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

15 จางเหมาบริการรับฝากสิ่งของสงทาง
ไปรษณีย

48,000.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ไปรษณีไทย
จํากัด

48,000.00 บาท บริษัท ไปรษณีไทย จํากัด

48,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

16 จางเหมาบริการพนักงานสงเอกสาร

174,000.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ที ดี เอ็กซเพรส
จํากัด

174,000.00 บาท บริษัท ที ดี เอ็กซเพรส
จํากัด

174,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

17 จางเหมาบริการพนักงานสงเอกสาร
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

25,000.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ที ดี เอ็กซเพรส
จํากัด

25,000.00 บาท บริษัท ที ดี เอ็กเพรส
จํากัด

25,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

18 จางเหมาบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมลิฟต

42,800.00 ตกลงราคา

-

บริษัท ทีแอล
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด

42,800.00 บาท บริษัท ทีแอล
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
เซอรวิส จํากัด

42,800.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
19 จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน
11 ราย

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
350,000.00 ตกลงราคา
บริษัท สยามคารเรนท
จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

350,000.00 บาท บริษัท สยามคารเรนท
จํากัด

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

350,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

20 จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

30,000.00 ตกลงราคา

-

ส.ต. ประยุทธ ตูยปาละ

30,000.00 บาท ส.ต. ประยุทธ ตูยปาละ

30,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

21 จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

25,000.00 ตกลงราคา

-

นายชุมพล เหมือนแกว

25,000.00 บาท นายชุมพล เหมือนแกว

25,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

22 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(สนับสนุนงานการเงินและบัญชี)

264,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวประไพ มีมุข

264,000.00 บาท นางสาวประไพ มีมุข

264,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

23 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(สนับสนุนงานประชาสัมพันธภายใน
สํานักงาน)

252,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวภัทรพร
ขาวงาม

252,000.00 บาท นางสาวภัทรพร
ขาวงาม

252,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

24 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(สนับสนุนงานสวัสดิการและอาคาร
สถานที่)

216,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวศศิรินทร
สามิตสมบัติ

216,000.00 บาท นางสาวศศิรินทร
สามิตสมบัติ

216,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

25 การจางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(สนับสนุนงานชางทั่วไป)

162,000.00 ตกลงราคา

-

นายสมบุญ แกวเพชร

162,000.00 บาท นายสมบุญ แกวเพชร

162,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

26 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(สนับสนุนงานดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ)

198,000.00 ตกลงราคา

-

นายติณะ คลายสุบรรณ

198,000.00 บาท นายติณะ คลายสุบรรณ

198,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

27 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(สนับสนุนงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานพัสดุ)

168,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวเอ ปาสา

168,000.00 บาท นางสาวเอ ปาสา

168,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
28 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ
(สนับสนุนงานการเงินและบัญชี)

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
216,000.00 ตกลงราคา
นางสาวนงลักษณ
จันทโสภณ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

216,000.00 บาท นางสาวนงลักษณ
จันทโสภณ

216,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

29 จางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงานดาน
สารบรรณ

252,000.00 ตกลงราคา

-

นางพรพิศ นุมนก

252,000.00 บาท นางพรพิศ นุมนก

252,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

30 จางเหมาบริการเจาหนาที่ชวย
ดําเนินงานบรรณสารสนเทศ (ประจํา
หอง Knowledge Center)

228,000.00 ตกลงราคา

-

นางเปมิกา งามวงษ

228,000.00 บาท นางเปมิกา งามวงษ

228,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

31 จางเหมาบริการเจาหนาที่ชวย
ปฏิบัติงาน

216,000.00 กรณีพิเศษ

-

นายปรีดี
ตรีสัตญาณมุณี

216,000.00 บาท นายปรีดี
ตรีสัตญาณมุณี

216,000.00 บาท เปนการดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหสัมปทาน
จัดสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ จัดจาง
เหมาชวงงานหรือจาง
เหมาบริการโดยวิธีกรณี
พิเศษฯ พ.ศ. 2558

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
32 จางเหมาบริการเจาหนาที่ชวย
ปฏิบัติงาน

33 จางเหมาบริการเจาหนาที่ชวย
ปฏิบัติงาน

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
216,000.00 กรณีพิเศษ
นางสาวปวีณา รูปโปรง

216,000.00 กรณีพิเศษ

-

นายนพดล บัวสนธ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

216,000.00 บาท นางสาวปวีณา รูปโปรง

216,000.00 บาท เปนการดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหสัมปทาน
จัดสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ จัดจาง
เหมาชวงงานหรือจาง
เหมาบริการโดยวิธีกรณี
พิเศษฯ พ.ศ. 2558

216,000.00 บาท นายนพดล บัวสนธ

216,000.00 บาท เปนการดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
แหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหสัมปทาน
จัดสถานที่จําหนาย
สินคาหรือบริการ จัดจาง
เหมาชวงงานหรือจาง
เหมาบริการโดยวิธีกรณี
พิเศษฯ พ.ศ. 2558

ลําดับ
งานจัดซื้อ/จัดจาง
ที่
34 จางเหมาบริการปองกันกําจัดปลวก
และแมลง บริเวณภายนอก-ภายใน
อาคารสํานักงาน ก.พ.ร.

วงเงิน
วิธีซื้อ/จาง ผูซื้อซอง
ผูเสนอราคา
งบประมาณ
94,160.00 ตกลงราคา
บริษัท อินเตอรคอน
แมเนจเมนท จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

94,160.00 บาท บริษัท อินเตอรคอน
แมเนจเมนท จํากัด

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

94,160.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

35 จางเหมาบริการเจาหนาที่ชวย
ดําเนินงาน

192,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวรัตติกุล หยวกวิ้ง

192,000.00 บาท นางสาวรัตติกุล หยวกวิ้ง

192,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

36 จางเหมาบริการเจาหนาที่ชวย
ดําเนินงาน

192,000.00 ตกลงราคา

-

นางสาวเบญจพรรณ
มีจั่นเพ็ชร

192,000.00 บาท นางสาวเบญจพรรณ
มีจั่นเพ็ชร

192,000.00 บาท เปนผูเสนอราคารายเดียว

