สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
1,842.54 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด
1,842.54

2

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศและรถบัส

78,000.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

ปรับอากาศ กรุงเทพ-เพชรบุรี

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ
1,842.54

นายกุศล ชองรัมย์
18,000.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด องุ่นริช

และราคาเหมาะสม

พิจารณาด้านคุณภาพ
10,800.00

และราคาต่ําสุด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด องุ่นริช
51,000.00

51,000.00

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล
52,000.00
3

จัดจ้างซ่อมกล้องถ่ายวีดิโอ

5,280.45 ตกลงราคา บริษัท โซนี่ไทย จํากัด

บริษัท โซนี่ไทย จํากัด
5,280.45

4

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2,407.50 ตกลงราคา บริษัท นรินทร์แอร์ จํากัด

5,280.45
บริษัท นรินทร์แอร์ จํากัด

2,407.50
5

จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง

พิจารณาด้านคุณภาพ

6,313.00 ตกลงราคา บริษัท ทีไซน์ โซลูชั่น จํากัด

พิจารณาด้านคุณภาพ
2,407.50

บริษัท ทีไซน์ โซลูชั่น จํากัด
6,313.00

และราคาเหมาะสม

และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ

6,313.00

และราคาเหมาะสม

ลําดับที่
6

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเสื้อ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
16,800.00 ตกลงราคา บริษัท บริษัท มีไอเดีย 108 จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท บริษัท มีไอเดีย 108 จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ

14,980.00
7

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

17,750.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

14,980.00
บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

พิจารณาด้านคุณภาพ

2,667.50

2,667.50

15,000.00
จัดซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง

86,205.01 ตกลงราคา นายสุขุม พันธุศิริ

15,000.00
นายสุขุม พันธุศิริ

พิจารณาด้านคุณภาพ

86,205.01
9

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้และรถบัสปรับอากาศ

165,600.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

กรุงเทพ-ชลบุรี

และราคาเหมาะสม

บริษัท กอล์ฟ มานิแอค จํากัด

บริษัท กอล์ฟ มานิแอค จํากัด

8

และราคาเหมาะสม

86,205.01
นายกุศล ชองรัมย์

21,600.00

และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ

21,600.00

และราคาต่ําสุด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนัชวิชญ์ แทรเวล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนัชวิชญ์ แทรเวล
104,000.00

104,000.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด องุ่นริช
110,000.00
10 จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

7,200.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

กรุงเทพ-ชลบุรี
11 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

นายกุศล ชองรัมย์
7,200.00

1,498.00 ตกลงราคา บริษัท นรินทร์แอร์ จํากัด

พิจารณาด้านคุณภาพ
7,200.00

บริษัท นรินทร์แอร์ จํากัด
1,498.00

และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ

1,498.00

และราคาเหมาะสม

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
4,280.00 ตกลงราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
3,716.00

13 จัดซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง

79,750.00 ตกลงราคา นายสุขุม พันธุศิริ

3,716.00
นายสุขุม พันธุศิริ

79,750.00

14 จัดจ้างทําโล่

2,996.00 ตกลงราคา บริษัท แอมบา อินเตอร์เทรค จํากัด

บริษัท แอมบา อินเตอร์เทรค จํากัด

16 จัดจ้างทําหนังสือ

7,095.00 ตกลงราคา บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด

78,645.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

7,095.00
ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

78,645.00
17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน

981,500.00

พิเศษ

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด (12 รายการ)

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด (4 รายการ)
484,394.35
(9 รายการ)

703,587.06
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (11 รายการ)
199,876.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(13 รายการ)

และราคาเหมาะสม

พิจารณาด้านคุณภาพ
78,645.00

684,693.00

และราคาเหมาะสม

พิจารณาด้านคุณภาพ
2,996.00

7,095.00

และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ

79,750.00

2,996.00
15 จัดจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าและตรวจเช็คสายไฟฟ้า

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ

217,730.02
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (11 รายการ)
199,876.00

และราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด (12 รายการ)
684,974.41
บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์
(ประเทศไทย) จํากัด (1 รายการ)
4,173.00
18 จัดจ้างเดินสายโทรศัพท์ภายในสํานักงาน

5,167.50 ตกลงราคา บริษัท อะเมเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด บริษัท อะเมเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด
5,167.50

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน

981,500.00

พิเศษ

จํานวน 25 รายการ

และราคาเหมาะสม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พิจารณาด้านคุณภาพ
(13 รายการ)

703,587.06 (9 รายการ)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
(11 รายการ)
สัญญาซื้อ เลขที่ 14/2555

5,167.50

พิจารณาด้านคุณภาพ

และราคาต่ําสุด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
199,876.00 (11 รายการ)

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
(12 รายการ)

217,730.02
199,876.00

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
684,693.00 (4 รายการ)

484,394.35

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
(12 รายการ)

684,974.41

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์
(ประเทศไทย) จํากัด
(1 รายการ)
20 จัดจ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณโทรศัพท์

930,900.00

พิเศษ

4,173.00

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
930,000.00

930,000.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

