สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน ก.พ.
ประจําเดือนมิถุนายน 2550
ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
1 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการสรรหา 3,200,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และเลือกสรรบุคคลเขาสูราชการ
พลเรือนตามยุทธศาสตรของการ
สรรหาและเลือกสรรเชิงรุก

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

3,200,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

3,200,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

2 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง (โครงการพัฒนาผูนําที่มี
วิสัยทัศนและคุณธรรมในภาครัฐ)
กลุมที่ 3

41,250,000.00

ตกลง

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

41,250,000.00

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

41,250,000.00 มีบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

3 จางเหมาดําเนินโครงการปรับปรุง
เว็บเพจสํานักงาน ก.พ.
(www.ocsc.go.th)

2,375,000.00

พิเศษ

บริษัท โกลบอล ไวรเลส จํากัด

1,800,000.00 บริษัท โกลบอล ไวรเลส จํากัด

1,800,000.00 เสนอรายละเอียด
งานจางตรงตาม
ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ
ราคาเหมาะสม

หนาที่ 1 จาก 14

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
4 จางดําเนินโครงการนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในระบบบริหาร
งานบุคคล (E-HR) ระยะที่ 1

5 จางที่ปรึกษาโครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูบริหารและขาราชการ
ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สวนราชการ

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
600,000.00 สอบราคา 1. บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด
2. บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด
3. บริษัท อินเทลลิเจ็นท กรุป
เทคโลยี
750,000.00

ตกลง

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
560,000.00 บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด
963,000.00
447,260.00
(ขอเสนอไมตรง)

750,000.00 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
560,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.พ.

และราคาต่ําสุด

750,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

6 จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบคลังขอมูลผูมีศักยภาพ

300,000.00

ตกลง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

300,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

300,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

7 จางเหมาดําเนินการพัฒนาเนื้อหาและ 1,350,000.00
ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 3 หลักสูตร

พิเศษ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1,346,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1,346,000.00 เสนอรายละเอียด
สอดคลองตามที่

สํานักงาน ก.พ.
กําหนด
หนาที่ 2 จาก 14

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
8 จางที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงาน ก.พ.
(พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554)

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

4,800,000.00

ตกลง

ผูเสนอราคา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

4,400,000.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

4,400,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

9 จางพัฒนาโปรแกรม Human Resource
Capability Survey

500,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ไอทีเบส จํากัด
400,000.00 บริษัท ไอทีเบส จํากัด
2. บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
235,400.00
ซอฟตแวรและเทคโนโลยี
(ขอเสนอไมตรง)
จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จํากัด
479,360.00
4. บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) 1,599,650.00
จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท เอ็มเวิรค กรุป จํากัด
481,500.00
6. บริษัท อินเทลลิเจ็นท กรุป
529,650.00
เทคโนโลยี จํากัด

หนาที่ 3 จาก 14

400,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.พ.

ราคาต่ําสุด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
10 ซื้อเครื่องโทรสาร

11 จางทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ทุนเลาเรียนหลวง และทุนรัฐบาล

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(ราคากลาง)
(บาท)
239,000.00 สอบราคา 1. บริษัท อินเตอรคอม เทเลคอม
82,604.00 บริษัท อินเตอรคอม เทเลคอม
เซอรวิส จํากัด
เซอรวิส จํากัด
2. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
90,620.00
3. บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จํากัด 103,897.00
4. หางหุนสวนจํากัด แสงเอก143,200.00
ซัพพลายส
5. บริษัท บี แอนด แอล โอเอ จํากัด 171,446.10
385,000.00

พิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด แมนไคนด
มีเดีย
2. บริษัท มายา คอมมิวนิเคชั่นส
จํากัด

370,000.00 หางหุนสวนจํากัด แมนไคนด
มีเดีย
489,525.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
82,604.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะถูกตอง

ตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในประกาศ

สอบราคาของ
สํานักงาน ก.พ. และ

ราคาต่ําสุด

370,000.00 เสนอรายละเอียด
งานจางตรงตาม
ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ
ราคาต่ําสุด

12 จางดําเนินโครงการคัดเลือกขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

700,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

510,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

510,000.00 เสนอรายละเอียด
งานตรงตาม
ขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.พ
และราคาเหมาะสม

หนาที่ 4 จาก 14

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
13 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง

14 จางทําโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้
คอมพิวเตอร

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล
ดวยวิธีการ โปรดักส จํากัด
ทางอิเล็ก 2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น
ทรอนิกส
(ไทยแลนด) จํากัด
3. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

19,612,700.00 ประกวดราคา

472,000.00

พิเศษ

บริษัท พี ฮอนเน็ท จํากัด

ราคาที่เสนอ
(บาท)
19,145,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
บริษัท เมโทรโปรเฟส
ชั่นแนลโปรดักส จํากัด

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

19,145,000.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

19,332,700.00

กําหนด และ
ราคาต่ําสุด

19,400,000.00

465,000.00 บริษัท พี ฮอนเน็ท จํากัด

465,000.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ
ราคาเหมาะสม

15 จางออกแบบและพิมพ "คูมือการมอบ
อํานาจการกําหนดตําแหนง :
หลักเกณฑและแนวทางการมอบ
อํานาจการกําหนดตําแหนง ระดับ 9"

120,000.00

พิเศษ

1. หางหุนสวนจํากัด แมนไคนด
มีเดีย
2. บริษัท บวรสารการพิมพ จํากัด
3. บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ
(ประเทศไทย) จํากัด

หนาที่ 5 จาก 14

111,000.00 หางหุนสวนจํากัด
แมนไคนด มีเดีย
152,490.00
145,000.00

111,000.00

มีคุณสมบัติครบถวน

ถูกตองตามที่
สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และ
ราคาต่ําสุด

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
16 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
สําหรับโครงการพัฒนาระบบหอง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

9,540,800.00

พิเศษ

ผูเสนอราคา
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

9,200,000.00 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล

คอมพิวเตอร จํากัด

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

9,200,000.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด และราคา

เหมาะสม

17 ซื้อโตะประชุมและเกาอี้ประชุม

1,400,000.00

พิเศษ

บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป
จํากัด (มหาชน)

1,400,000.00 บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป

จํากัด (มหาชน)

1,400,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด
และราคาเหมาะสม

18 จางเหมาดําเนินโครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธโครงการ

500,000.00

พิเศษ

หางหุนสวนจํากัด
แมนไคนด มีเดีย

399,966.00 หางหุนสวนจํากัด
แมนไคนด มีเดีย

399,966.00 เสนอรายละเอียด
งานมีคุณลักษณะ
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาเหมาะสม

หนาที่ 6 จาก 14

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
19 จางทําวีดิทัศนเกี่ยวกับการสอบสวน
พิจารณาทางวินัย

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
350,000.00 พิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
296,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
296,000.00 เสนอรายละเอียด
งานตรงตาม
ขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
ราคาเหมาะสม

20 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
และโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้

1,650,000.00

พิเศษ

บริษัท เมโทรโปรเฟส
ชั่นแนลโปรดักส จํากัด

1,593,037.40 บริษัท เมโทรโปรเฟส

ชั่นแนลโปรดักส จํากัด

1,593,037.40 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด
และราคาเหมาะสม

21 จางที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยน
บทบาทเปนที่ปรึกษาการบริหาร
งานบุคคล

6,000,000.00

ตกลง

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

5,990,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ

ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

5,990,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

หนาที่ 7 จาก 14

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
22 จางเหมาดําเนินโครงการสรางความ

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)
15,518,600.00

วิธีซื้อ/จาง
พิเศษ

เขาใจและสนับสนุนรางพระราชบัญญัติ

ฉบับใหมระเบียบขาราชการพลเรือน

ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

1. บริษัท โกลบอลอินเตอร14,880,000.00 บริษัท โกลบอลอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จํากัด
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
2. บริษัท สยามพีอาร คอนซัลแทนท (ไมเปดซอง)
จํากัด

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

14,880,000.00 ยื่นขอเสนอถูกตอง
ครบถวน ตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และได
คะแนนขอเสนอทาง

ดานเทคนิคเปน
อันดับ 1
ราคาเหมาะสม

23 จางที่ปรึกษาโครงการติดตามผลและ
รายงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

2,450,000.00

คัดเลือก 1. สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
2,400,000.00 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
2. บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอร (ไมเปดซอง)
เมชั่นเซอรวิส จํากัด
3. สถาบันรับรองมาตรฐาน
(ไมเปดซอง)
ไอเอสโอ

2,400,000.00

ยื่นขอเสนอตรงตาม

ที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และได
คะแนนขอเสนอ
ทางดานเทคนิคสูงสุด

ราคาเหมาะสม

24 ซื้อครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้ง 7,427,500.00

พิเศษ

1. บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จํากัด 7,350,000.00 บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จํากัด
2. บริษัท แม็กโครแมช จํากัด
7,617,848.95
3. หางหุนสวนจํากัด จันชาลี
7,786,304.40
เทรดดิ้ง

7,350,000.00 เสนอพัสดุที่มี
คุณสมบัติทางเทคนิค

ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาต่ําสุด
หนาที่ 8 จาก 14

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
25 จางเหมาดําเนินโครงการจัดอบรม
พี่เลี้ยง/หัวหนางานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับขาราชการผูมีผล
สัมฤทธิ์สูง

วงเงินงบ
ประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

1,300,000.00

พิเศษ

ผูเสนอราคา
บริษัท วัทสัน ไวแอท
(ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

1,000,000.00 บริษัท วัทสัน ไวแอท

(ประเทศไทย) จํากัด

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

1,000,000.00

ยื่นขอเสนอทางดาน

เทคนิคตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
ราคาเหมาะสม

26 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
สําหรับ 3 โครงการ

9,330,400.00 ประกวดราคา 1. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด
ดวยวิธีการ 2. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด
ทางอิเล็ก
(มหาชน)
ทรอนิกส 3. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล

9,330,400.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด
9,349,000.00

9,330,400.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะของ
ครุภัณฑตรงตามที่

9,356,000.00

โปรดักส จํากัด

สํานักงาน ก.พ.
กําหนดและ
ราคาต่ําสุด

27 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมติดตั้งสําหรับโครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลขาราชการระดับสูง
ของ สตป.

435,000.00

28 จางพิมพหนังสือสาระนารูเกี่ยวกับ
การศึกษาตางประเทศ

214,000.00

พิเศษ

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

430,000.00 บริษัท คอม เทรดดิ้ง จํากัด

430,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาเหมาะสม

พิเศษ

บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด

210,000.00 บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด

210,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาเหมาะสม
หนาที่ 9 จาก 14

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
29 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนา 400,000.00 ตกลง สภาอุตสาหกรรมแหง
กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเทศไทย
การทํางานของขาราชการพลเรือน
(Quality of Worklife Framework)

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
400,000.00 สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

ราคา
(บาท)
400,000.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
ยื่นเอกสารถูกตอง
ครบถวน มีคุณสมบัติ

และขอเสนอทาง
เทคนิคตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.
กําหนด และราคา

เหมาะสม

30 จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการวาง
1,900,000.00
ระบบบริหารจัดการขาราชการกลุมที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อรองรับยุทธศาสตรการ
บริหารประเทศ

ตกลง

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

1,900,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ

ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

1,900,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

31 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษา
กรอบแนวความคิด หลักการ วิธีการ
และพัฒนาเครื่องมือวัดความเชื่อถือ
ไววางใจ (Trust) ของประชาชนที่มี
ตอขาราชการ ชวงที่ 2

500,000.00

ตกลง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

500,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

500,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

หนาที่ 10 จาก 14

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
32 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการศึกษา 5,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาโครงสรางบัญชีเงินเดือน
ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
ขาราชการประเภทตาง ๆ
เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก

4,900,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

4,900,000.00 มีบุคลากรที่มี

ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

33 จางทําโซฟาเดี่ยวและโตะกลางรับแขก

150,000.00

พิเศษ

บริษัท ที.พี.เฟอรนิเจอร
เฮาส จํากัด

149,800.00 บริษัท ที.พี.เฟอรนิเจอร
เฮาส จํากัด

149,800.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด
และราคาเหมาะสม

34 จางเหมาดําเนินโครงการพัฒนา
โปรแกรมทดสอบการบริหาร
คาตอบแทน

3,000,000.00

พิเศษ

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล
คอมพิวเตอร จํากัด

2,350,000.00 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล

2,350,000.00

คอมพิวเตอร จํากัด

ยื่นขอเสนอครบถวน

ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด
และราคาเหมาะสม

35 จางที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผน
ปฏิบัติการเพื่อบริหารความ
เปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหนง
และคาตอบแทนใหม

2,000,000.00

คัดเลือก 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจ
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง

2,000,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ไมเปดซอง)

2,000,000.00

ยื่นขอเสนอเปนไป
ตามที่สํานักงาน ก.พ.

กําหนด และได

(ไมเปดซอง)

คะแนนขอเสนอ
ทางดานเทคนิคเปน

อันดับ 1 และ
ราคาเหมาะสม
หนาที่ 11 จาก 14

ลํา
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ที่
36 จางทําเอกสารประเมินสถานภาพ
และแนวทางการกําหนดตําแหนง

วงเงินงบ
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
(ราคากลาง)
660,000.00 พิเศษ 1. บริษัท วิชั่น พริ้นท แอนด
มีเดีย จํากัด
2. หางหุนสวนจํากัด เทคนิค 19
3. หางหุนสวนจํากัด มณัสฟลม

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
535,000.00 บริษัท วิชั่น พริ้นท แอนด
มีเดีย จํากัด
631,000.00
588,500.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคา
(บาท)
535,000.00 เสนอรายละเอียด
งานจางตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ
กําหนด และ
ราคาต่ําสุด

37 จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการวางระบบ 5,680,000.00
รับรองมืออาชีพการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ

ตกลง

มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

5,580,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ

ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ)

5,580,000.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

38 จางเหมาดําเนินโครงการศึกษา
1,500,000.00
เรื่องมาตรการและกลไกในการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ราชการ
39 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแมขายพรอม
ติดตั้งเพื่อรองรับการใชงานโปรแกรม
ประเมินคางาน

พิเศษ

สถาบันพระปกเกลา

1,500,000.00 สถาบันพระปกเกลา

1,500,000.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาเหมาะสม

500,000.00 สอบราคา 1. บริษัท เมโทรโปรเฟส
ชั่นแนลโปรดักส จํากัด
2. หจก.โอเมกา เอ็นจิเนียริ่ง
3. หจก.อุนรุงทรัพยคอมพิวเตอร
ซิสเท็มส
หนาที่ 12 จาก 14

441,910.00 บริษัท เมโทรโปรเฟส
ชั่นแนลโปรดักส จํากัด
685,870.00
446,083.00

441,910.00 เสนอรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด
และเสนอราคาต่ําสุด

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
40 จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย
23,750,000.00
ตกลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เครือขายองคความรูสาธารณะดานการ
จัดการทุนมนุษย

ราคาที่เสนอ
(บาท)
22,862,000.00

ผูไดรับการคัดเลือก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ราคา
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป

22,862,000.00 มีบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

41 จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบและระเบียบการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ

500,000.00

ตกลง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

499,590.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

499,590.00 มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ตามระเบียบฯ
ขอ 83 (4)
ราคาเหมาะสม

42 ซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่พรอม
จอภาพชุดเสริมศักยภาพระบบ
นําเสนอขอมูลประจําหอประชุม
สุขุมนัยประดิษฐ และหองประชุม
จินดา ณ สงขลาและชุดจัดทําระบบ
เสียงตามสาย

5,500,000.00

พิเศษ

1. บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จํากัด 5,270,023.09 บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
2. หางหุนสวนจํากัด จันชาลี
5,763,950.90 จํากัด
เทรดดิ้ง
3. บริษัท แม็กโครแมช จํากัด
5,851,690.90

5,270,023.09 เสนอพัสดุที่มี
คุณสมบัติทางเทคนิค

ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาต่ําสุด

หนาที่ 13 จาก 14

ลํา
วงเงินงบ
ดับ
งานจัดซื้อจัดจาง
ประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ที่
(ราคากลาง)
43 จางทํากันสาดอารมยื่น ระบบมือหมุน 375,623.50 พิเศษ บริษัท โอเชี่ยน นิวไลน จํากัด
พรอมติดตั้ง

ราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือก
(บาท)
271,277.10 บริษัท โอเชี่ยน นิวไลน จํากัด

ราคา
(บาท)
271,277.10

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอรายละเอียดงาน

ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาเหมาะสม

44 จางปรับปรุงหองออกกําลังกาย
สํานักงาน ก.พ. (จังหวัดนนทบุรี)

321,087.00

พิเศษ

บริษัท ที.พี.เฟอรนิเจอร เฮาส
จํากัด

290,398.00 บริษัท ที.พี.เฟอรนิเจอร เฮาส
จํากัด

290,398.00 เสนอรายละเอียด
งานตรงตามที่
สํานักงาน ก.พ
กําหนด และ
ราคาเหมาะสม

45 ซื้อพรมปูพื้นพรอมติดตั้ง ณ หอประชุม 1,000,000.00
สุขุมนัยประดิษฐ

พิเศษ

บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป
จํากัด (มหาชน)

988,680.00 บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป
จํากัด (มหาชน)

988,680.00 เสนอรายละเอียด
ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาเหมาะสม

46 จางพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
หองสมุดอัตโนมัติ

963,000.00

พิเศษ

1. บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด
เซอรวิส จํากัด
2. บริษัท วิมงคล จํากัด

898,800.00 บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด
เซอรวิส จํากัด
1,284,000.00

898,800.00

ยื่นขอเสนอถูกตอง
ตรงตามขอกําหนด
ของสํานักงาน ก.พ.

และราคาต่ําสุด
หนาที่ 14 จาก 14

