สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2554
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จัดจ้างทําซองสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

2

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
และราคา
48,150.00 ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
32,100.00
32,100.00
บจก.กะลา โปรดักชั่น
35,310.00
3,600.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

นายกุศล ชองรัมย์
3,600.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

3,600.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1,500.00 ตกลงราคา สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
1,400.00
1,400.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

3,600.00
3

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

3,600.00 ตกลงราคา นายปฏิพล เจนสาวิกรณ์

นายปฏิพล เจนสาวิกรณ์
3,600.00

4

จัดซื้อของที่ระลึก

5

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

33,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนัชวิชญ์ แทรเวล

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนัชวิชญ์ แทรเวล
32,000.00

32,000.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

7,200.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

7,500.00

  
และราคาเหมาะสม

ห้างหุ้นส่วนจํากัด องุ่นริช
33,000.00
6

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

7,200.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

นายกุศล ชองรัมย์
7,200.00

7

จัดจ้างซ่อมแซมแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์แบบขาตั้ง

7,500.00 ตกลงราคา นายกรุพงศ์ ธรรมสาส์น

นายกรุพงศ์ ธรรมสาส์น
7,500.00

ลําดับที่
8

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน
(จํานวน 29 รายการ)

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)
552,869.00

พิเศษ

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
(22รายการ)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
346,451.02(8 รายการ)

พิจารณาด้านคุณภาพ
114,1464.72

 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชนบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(22รายการ)

347,210.72(7 รายการ)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
(7 รายการ)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
145,038.50(7 รายการ)

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
(22 รายการ)
9

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
(จํานวน 95 รายการ)

108,608.21
145,038.50

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
347,044.87(7 รายการ)

97,740.65 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

123,256.51

บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

พิจารณาด้านคุณภาพ

(95 รายการ)

82,037.85(7 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัดชาญวิทย์การค้า
(88 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัดชาญวิทย์การค้า
83,818.34(36 รายการ)

32,871.68

75,453.35(52 รายการ)

36,224.85

5,270.91

และราคาต่ําสุด

ร้าน อาทรพาณิชย์
(92 รายการ)
10 การดําเนินการจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

31,500.00 ตกลงราคา บริษัท เฮลโลภูเก็ต จํากัด

ปรับอากาศ
11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
(จํานวน 5 รายการ)

บริษัท เฮลโลภูเก็ต จํากัด
31,500.00

3,531.90 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 รายการ
ห.จ.ก. ชาญวิทย์
จํานวน 4 รายการ

พิจารณาด้านคุณภาพ
31,500

บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)
488.82จํานวน 1 รายการ

พิจารณาด้านคุณภาพ
488.82

ห.จ.ก. ชาญวิทย์
3,043.08จํานวน 4 รายการ

และราคาเหมาะสม

3,043.08

และราคาต่ําสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

8,089.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)
8,070.37

13 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์สี LED)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทีไซน์ โซลูชั่น จํากัด

พิจารณาด้านคุณภาพ
8,070.37

บริษัท ทีไซน์ โซลูชั่น จํากัด
55,798.36

และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ

55,798.36

และราคาต่ําสุด

บริษัท ไวส์ไลฟ์ จํากัด
59,278.00
14 จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

22,500.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

นายกุศล ชองรัมย์
18,000.00

15 จัดซื้อกล่องกระดาษ

9,416.00 ตกลงราคา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)

18,000.00
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)

9,416.00
16 จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ
9,416.00

และราคาเหมาะสม

98,000.00 ตกลงราคา บริษัท นอร์ท เวนดิ้ง แมทชีน แมนเนจเม้นท์ จํากัดบริษัท นอร์ท เวนดิ้ง แมทชีน แมนเนจเม้นท์ จํากัด พิจารณาด้านคุณภาพ
96,300.00

96,300.00

และราคาต่ําสุด

บริษัท วิชาร์ด เฮาส์ จํากัด
10,500.00
17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

25,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินเตอร์ กลอเรียส

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินเตอร์ กลอเรียส
24,999.48

พิจารณาด้านคุณภาพ
24,999.48

และราคาเหมาะสม

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

18 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
และราคา
86,000.00 ตกลงราคา บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จํากัด
79,700.00
79,700.00
ร้าน วัฒนาการพิมพ์
88,000.00

19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัสแบบพกพา 1,100,000.00
จํานวน 38 เครื่อง

20 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 2 รายการ

พิเศษ

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จํากัด
บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จํากัด
1,035,813.50
1,035,813.50
บริษัท ไมร่าคอมพิวเตอร์ อิเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
1,089,688.00

38,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จํากัด
17,388.00

17,388.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด
18,900.00
บริษัท พรทวี โอเอ จํากัด

บริษัท พรทวี โอเอ จํากัด
7,500.00

7,500.00

บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
7,550.00
21 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาระบบการ
จัดการสํานักงาน (จํานวน 3 รายการ)
สัญญาซื้อเลขที่ 18/2554
สัญญาซื้อเลขที่ 19/2554

760,000.00 สอบราคา บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค การ์ด จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค การ์ด จํากัด
199,555.00
199,555.00

บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์(1998) จํากัด

บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์(1998) จํากัด
299,600.00

299,600.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)

สัญญาซื้อเลขที่ 16/2554

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
บริษัท ทีไซน์ โซลูชั่น จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท ทีไซน์ โซลูชั่น จํากัด
236,084.80

23 จัดซื้อระบบโทรศัพท์ อาคารทิปโก้ ชั้น 32 พร้อมติดตั้ง

24 จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์
สัญญาซื้อเลขที่ 20/2554

800,000.00

พิเศษ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
236,084.80

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย)จํากัด
600,000.00
600,000.00

1,475,744.00 สอบราคา บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง
1,475,744.00

บริษัท ดับเบิ้ลยูทีอีซี
1,601,265.70

1,475,744.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด


 


.  
จัดทําโดย
น.ส อัญชลี อุษา

พนิดา

