สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน ก.พ.
ประจําเดือนพฤษภาคม 2550
ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
1 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
วางระบบเพื่อเตรียมความพรอม
ขาราชการกอนปฏิบัติราชการ
(The Civil Service Academy)

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

2,442,000.00

ตกลง

ผูเสนอราคา
มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

2,418,075.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ

ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
2,418,075.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ

ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

2 ซื้อตูเก็บเอกสาร

200,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ชัยโย ชัยชนะ
เฟอรนิเจอร จํากัด
2. บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

133,322.00 บริษัท ชัยโย ชัยชนะ
เฟอรนิเจอร จํากัด
215,412.40

133,322.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะถูกตอง
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด
และเสนอราคาต่ําสุด

3 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ
1,045,000.00
สํารวจทัศนคติของขาราชการเกี่ยวกับ
ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน

ตกลง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

2,397,768.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร

2,397,768.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ

ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

หนาที่ 1 จาก 4

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
4 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษา 800,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยมหิดล
กรอบความคิด หลักการ วิธีการ
และพัฒนาเครื่องมือวัดความเชื่อถือ
ไววางใจ (Trust) ของประชาชนที่มี
ตอขาราชการ ชวงที่ 1
5 จางเหมาดําเนินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร :
การพัฒนาระบบการพิจารณารับรอง
คุณวุฒิดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Accreditation)

1,045,000.00

6 จางปรับปรุงพื้นที่หลังหองประชุม 1
เปนพื้นที่เตรียมอาหารวางรับรอง
กรรมการกอนการประชุมและ
หองน้ํากรรมการ

550,000.00

พิเศษ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
800,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุผลที่
ราคา
คัดเลือก
(บาท)
โดยสังเขป
800,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ

ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

950,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

950,000.00

เสนอรายละเอียดงาน

สอดคลองตาม
ขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.พ.
ราคาเหมาะสม

พิเศษ

บริษัท ที.พี.เฟอรนิเจอร
เฮาส จํากัด

545,000.00 บริษัท ที.พี.เฟอรนิเจอร
เฮาส จํากัด

545,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ.

กําหนด
ราคาเหมาะสม

หนาที่ 2 จาก 4

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
7 จางเหมาดําเนินโครงการ "Mix &
Meet : Talent Pool Concert Talk…
By HiPPS"

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

1,800,000.00

พิเศษ

ผูเสนอราคา
หางหุนสวนจํากัด แมนไคน
มีเดีย

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

1,684,000.00 หางหุนสวนจํากัด แมนไคน

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

1,684,000.00 มีความเชี่ยวชาญ

มีเดีย

และชํานาญในการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ราคาเหมาะสม

8 จางเหมาดําเนินโครงการพัฒนา
5,455,900.00
นวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร :
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Recruitment)

พิเศษ

9 ซื้อเครื่องปมน้ําแบบจุมพรอมติดตั้ง

พิเศษ

180,000.00

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4,250,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4,250,000.00

เสนอรายละเอียดงาน

สอดคลองตาม
ขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.พ.
ราคาเหมาะสม

บริษัท เอ็นวิเทรด
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

146,000.00 บริษัท เอ็นวิเทรด
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

146,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด
ราคาเหมาะสม

หนาที่ 3 จาก 4

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
10 จางเหมาดําเนินโครงการพัฒนาภาวะ 1,000,000.00 พิเศษ บริษัท เอเซีย แปซิฟก
ผูนําใหแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
960,000.00 บริษัท เอเซีย แปซิฟก
อินโนเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด

ราคา
(บาท)
960,000.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
มีความชํานาญและ

มีประสบการณ
ในการดําเนินการ
พัฒนาใหกับองคกร

ภาครัฐและเอกชน

ราคาเหมาะสม

11 จางที่ปรึกษาโครงการสื่อสารการตลาด 8,229,520.00
และการประชาสัมพันธเชิงรุก

คัดเลือก 1. บริษัท โกลบอล ไวรเลส จํากัด 7,850,000.00 บริษัท โกลบอล ไวรเลส
2. บริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรซ (ไมเปดซอง) จํากัด
จํากัด
3. บริษัท ไวรเลส บิซิเนส
(ไมเปดซอง)
อินเทลิเจนซ จํากัด

7,850,000.00

ยื่นขอเสนอเปนไป
ตามที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และได
คะแนนขอเสนอทาง

ดานเทคนิคเปน

อันดับ 1
ราคาเหมาะสม

12 เชาตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติพรอม
การบริการบํารุงรักษาอุปกรณ
ระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ

64,200.00 ตกลงราคา บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด

หนาที่ 4 จาก 4

64,200.00 บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด

64,200.00 ราคาเหมาะสม

