สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556
สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
ลาดับที่
1

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้
(กรุงเทพ-พัทยา)
ระหว่างวันที 5-7 สิงหาคม 2556

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาทีเ่ สนอ
21,600.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นายกุศล ชองรัมย์
21,600.00

21,600.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
เป็นไปตามทีก่าหนด

18,360.00

ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
เป็นไปตามทีก่าหนด

นายไชยา เธียรไชย
30,000.00

2

จัดซือ้ Wireless card

22,000.00 ตกลงราคา บริษัท พี พี ซัพพลาย จ่ากัด

บริษัท พี พี ซัพพลาย จ่ากัด
18,360.00

บริษัท ชาติสยามอาลี จ่ากัด
19,600.00
3

จัดจ้างท่าบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทดีี ของหนีส้ าธารณะ

400,000.00

พิเศษ

บริษัท เพียว ไอเดีย จ่ากัด

บริษัท เพียว ไอเดีย จ่ากัด
380,000.00

ราคาเหมาะสมและ
380,000.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

4

จัดซือ้ วัสดุส่านักงานและจัดจ้างท่าตรายาง

10,454.00 ตกลงราคา บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ่ากัด 2 รายการ)
บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จ่ากัด 2 รายการ)
3,103.00
3,104.00
บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จ่ากัด (1 รายการ)
1,590.00
ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัดสากลตรายางและการพิมพ์
ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัดสากลตรายางและการพิมพ์
2,354.00
2,354.00

5

จัดซือ้ ของทีระลึก

2,000.00 ตกลงราคา ส่านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ส่านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ราคาเหมาะสมและ
2,000.00
2,000.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

6

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้
(กรุงเทพ-อยุธยา) ในวันที 24 สิงหาคม 2556

5,400.00 ตกลงราคา นายไชยา เธียรไชย

นายไชยา เธียรไชย
5,400.00

ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
เป็นไปตามทีก่าหนด

ราคาเหมาะสมและ
10,800.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

ลาดับที่
7

งานจัดซือ้ จัดจ้าง
จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้
(กรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์)
ระหว่างวันที 22-24 สิงหาคม 2556

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาทีเ่ สนอ
21,600.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
นายกุศล ชองรัมย์
21,600.00

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาเหมาะสมและ
21,600.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

8

ค่าเช่าห้องประชุม
(ประจวบคีรีขันธ์)

25,000.00 ตกลงราคา HOTEL DE LA PAIX Cha Am - Beach Hua Hin HOTEL DE LA PAIX Cha Am - Beach Hua Hin
ราคาเหมาะสมและ
25,000.00
25,000.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

9

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้
(โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทดีี ของหนีส้ าธารณะ)

39,600.00 ตกลงราคา นายบุญศรี มูลตุย้
ระหว่างวันที 16-18 ส.ค. 56 (จ.เชียงใหม่)
10,800.00
นาบประสิทธิ์ จรูญรัตน์
ระหว่างวันที 19-20 ส.ค. 56 (จ.สงขลา)
7,200.00
นายวีระ ภูมิเขต
ระหว่างวันที 29-30 ส.ค. 56 (จ.ขอนแก่น)
7,200.00
นายไชยา เธียรไชย
วันที 23,26,27 ส.ค. 56 (จ.กรุงเทพฯ)
10,800.00

นายบุญศรี มูลตุย้
ราคาเหมาะสมและ
ระหว่างวันที 16-18 ส.ค. 56 (จ.เชียงใหม่)
คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด
10,800.00
นาบประสิทธิ์ จรูญรัตน์
ระหว่างวันที 19-20 ส.ค. 56 (จ.สงขลา)
7,200.00
นายวีระ ภูมิเขต
ระหว่างวันที 29-30 ส.ค. 56 (จ.ขอนแก่น)
7,200.00
นายไชยา เธียรไชย
วันที 23,26,27 ส.ค. 56 (จ.กรุงเทพฯ)
10,800.00

84,072.68 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด

ราคาเหมาะสมและ
84,072.68 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

ร้านเสรี เครืองเย็น

ราคาเหมาะสมและ
11,449.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

10 จัดจ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร (จ่านวน 2 เครือง)

84,072.68
11 จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ (จ่านวน 5 เครือง)

11,449.00 ตกลงราคา ร้านเสรี เครืองเย็น
11,449.00

12 จัดซือ้ วัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์

5,200.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จ่ากัด (มหาชน)

บริษัท ออฟฟิศเมท จ่ากัด (มหาชน)
4,535.72

ราคาเหมาะสมและ
4,535.72 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

13 จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ / จ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

10,800.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

(กรุงเทพ-ชัยภูมิ)

นายกุศล ชองรัมย์
10,800.00

ระหว่างวันที 29-31 สิงหาคม 2556

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
10,800.00

เป็นไปตามทีก่าหนด

นายไชยา เธียรไชย
12,000.00

14 จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุส่านักงาน

466,700.00

พิเศษ

บริษัท โฟนิกซ์ จ่ากัด (12 รายการ)

(18 รายการ)

บริษัท โฟนิกซ์ จ่ากัด (6 รายการ)
362,466.78

158,200.57

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จ่ากัด (มหาชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จ่ากัด (มหาชน)

(12 รายการ)

(1 รายการ)
362,787.78

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด (4 รายการ)
บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด (9 รายการ)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด (4 รายการ)
43,977.00
บริษัท สหธุรกิจ จ่ากัด (5 รายการ)

265,897.14
บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติง้ จ่ากัด (2 รายการ)

144,963.60
บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติง้ จ่ากัด (2 รายการ)

15,301.00
14,400.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

(กรุงเทพ-อยุธยา)
ระหว่างวันที 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556

เป็นไปตามทีก่าหนด

58,868.19

43,977.00

15 จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ

15,301.00
นายกุศล ชองรัมย์

14,400.00

ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
14,400.00

เป็นไปตามทีก่าหนด

นายไชยา เธียรไชย
16,000.00

16 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล

1,000.00 ตกลงราคา ร้าน พีเอ็ม กราฟฟิก ดีไซน์

ร้าน พีเอ็ม กราฟฟิก ดีไซน์
1,000.00

ราคาเหมาะสมและ
1,000.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด

ลาดับที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

17 จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตูป้ รับอากาศ

วงเงินงบประมาณ วิธีซอื้ / จ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

97,800.00 ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัดองุ่นริช

ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัดองุ่นริช

และรถบัสปรับอากาศ (กรุงเทพ-นครราชสีมา)

87,000.00

ระหว่างวันที 6-9 กันยายน 2556

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
87,000.00

เป็นไปตามทีก่าหนด

บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุป๊ จ่ากัด
90,000.00
นายกุศล ชองรัมย์

นายกุศล ชองรัมย์
10,800.00

10,800.00

นายไชยา เธียรไชย
12,000.00
18 จัดซือ้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

52,430.00 ตกลงราคา บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิง จ่ากัด

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิง จ่ากัด
52,430.00

19 สอบราคาซือ้ สือประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทดีี ของหนีส้ าธารณะ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556

362,879.00

สอบราคา ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัด ควีน บี พรีเมียม (6 รายการ)

52,430.00 คุณสมบัติเป็นไปตามทีก่าหนด
ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัด ควีน บี พรีเมียม (3 รายการ)

393,160.80
บริษัท ห้าสามสาม จ่ากัด ( 5 รายการ)

ราคาเหมาะสมและ

128,870.80
บริษัท ห้าสามสาม จ่ากัด ( 2 รายการ)

339,918.00
บริษัท จิดาภา 54 จ่ากัด (2 รายการ)

96,493.00
บริษัท จิดาภา 54 จ่ากัด (2 รายการ)

82,900.00
บริษัท เคลลี อินเตอร์เทรด จ่ากัด (1 รายการ)
27,820.00

82,900.00
บริษัท เคลลี อินเตอร์เทรด จ่ากัด (1 รายการ)
27,820.00

ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
เป็นไปตามทีก่าหนด

