สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2555
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (จํานวน 86 รายการ)

2

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
98,621.90 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)
( 78 รายการ)
75,861.06
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า
( 68 รายการ)
20,623.18
บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จํากัด
( 86 รายการ)
120,196.31

และราคา
โดยสังเขป
บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด (มหาชน)
พิจารณาด้านคุณภาพ
( 17 รายการ)
7,097.72
และราคาต่ําสุด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า
( 64 รายการ)
66,809.11
บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จํากัด
( 5 รายการ)
7,133.69
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า

350.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า
350.00

3

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

2,726.36 ตกลงราคา ร้าน ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

350.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

2,726.36

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ร้าน ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
2,726.36

4

เหตุผลที่คัดเลือก

35,914.55 ตกลงราคา บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จํากัด
35,914.55

เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรง
35,914.55

5

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

642.00 ตกลงราคา สํานักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สํานักคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ พิจารณาด้านคุณภาพ
สวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
และราคาเหมาะสม
484.00
484.00

6

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

136.96 ตกลงราคา ร้าน ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

ร้าน ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
136.96

7

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

2,247.00 ตกลงราคา ร้านชัยการค้า

136.96
ร้านชัยการค้า

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม
พิจารณาด้านคุณภาพ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่เสนอ

และราคา
1,044.00

โดยสังเขป
และราคาเหมาะสม

12,000.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1,044.00
8

จัดซื้อเสื้อโครงการสัมมนาวิชาการสัญจร

12,000.00 ตกลงราคา บริษัท มีไอเดีย 108 จํากัด

บริษัท มีไอเดีย 108 จํากัด
12,000.00

9

จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ (จํานวน 5 รายการ)
สัญญาซื้อ เลขที่ 12/2555

10 จัดจ้างทําป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ ติดตั้งและ
รื้อถอนบอร์ดพร้อมอุปกรณ์ออกบูธ
สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2555

340,000.00

400,000.00

สอบราคา บริษัท ห้าสามสาม จํากัด (5 รายการ)
บริษัท ห้าสามสาม จํากัด (1 รายการ)
362,730.00
118,770.00
บริษัท จิดาภา 54 จํากัด (2 รายการ)
309,900.00
พิเศษ

บริษัท คาริสม่า มีเดีย จํากัด

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

452,770.50
บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด

บริษัท ซิน คัมปานี จํากัด
400,000.00

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

5,136.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า

400,000.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า

3,825.00

3,825.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

1,341.78

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

บริษัท พี.พี.เอ็ม ซัพพลาย จํากัด
5,007.60
12 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง

1,341.78 ตกลงราคา บริษัท วรจักรยนต์ จํากัด

บริษัท วรจักรยนต์ จํากัด
1,341.78

13 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,878.00 ตกลงราคา บริษัท นรินทร์แอร์ จํากัด

บริษัท นรินทร์แอร์ จํากัด

พิจารณาด้านคุณภาพ

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

ราคาที่เสนอ

และราคา

โดยสังเขป
และราคาเหมาะสม

1,878.00
14 จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ (จํานวน 4 รายการ)

207,500.00

พิเศษ

1,878.00

บริษัท ห้าสามสาม จํากัด (4 รายการ)
บริษัท ห้าสามสาม จํากัด (1 รายการ)
168,000.00
19,500.00
บริษัท จิดาภา 54 จํากัด (3 รายการ)
บริษัท จิดาภา 54 จํากัด (3 รายการ)
94,800.00
94,800.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
พิจารณาข้อเสนอทางด้าน
15 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ 5,100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ภายใต้แผนการลงทุนดครงการพื้นฐานของการรถไฟ
5,100,000.00
5,100,000.00 เทคนิค และรายละเอียด
แห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน พ.ศ.2553-2557
ขอบเขตการศึกษาที่กําหนด
และโครงการเงินกู้ DPL
และอยู่ในวงเงินงบประมาณ
สัญญาจ้างเลขที่ 12/2555
ที่กําหนด

