สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 จัดหาพัสดุสาหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานสถานะหนี้คงค้าง
รวมทั้งการก่อหนี้และการบริหารหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดเลย
- จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 วัน 4 คัน
- จ้างทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- จ้างทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- กระเป๋าบรรจุเอกสาร
- ของสมนาคุณในการดูงาน

วงเงินงบประมาณ
52,600.00

ราคากลาง

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

วิธีซื้อ / จ้าง

หน่วย : บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
และราคาต่าที่สุด

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา

45,360.88 ตกลงราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
นายสมทรง นามวงษ์

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
นายสมทรง นามวงษ์
21,600.00

21,600.00

นายนิรัญ ชมภูทอง
24,000.00
จ้างทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

จ้างทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
3,492.48

3,492.48

บริษัท ราไทยเพรส จากัด
4,365.60
กระเป๋าบรรจุเอกสาร
บริษัท จิดาภา 54 จากัด

กระเป๋าบรรจุเอกสาร
บริษัท จิดาภา 54 จากัด
18,000.00

18,000.00

บริษัท มาโอ อิมเมจ จากัด
21,186.00
ของสมนาคุณในการดูงาน
บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จากัด

ของสมนาคุณในการดูงาน
บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จากัด
1,498.00

1,498.00

คณะบุคคลสายรุ้ง เบญจรงค์
1,968.80
2 จัดหาพัสดุสาหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ“การสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารหนี้สาธารณะ” ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2559
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
- จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3 วัน 5 คัน
- เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์

37,000.00

3 จัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ 436,759.80
พ.ศ. 2559 จานวน 9 รายการ

37,000.00 ตกลงราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
โรงแรมแคนทารี โฮเทล กบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี โดย บริษัท บี .เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จากัด
10,000.00
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
นายกุศล ชองรัมย์
27,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)
30,000.00
436,759.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด ควีน บี พรีเมีย่ ม

ราคาเหมาะสมและ
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
โรงแรมแคนทารี โฮเทล กบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี โดย บริษัท บี .เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จากัด คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
และราคาต่าที่สุด
10,000.00
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ
นายกุศล ชองรัมย์
27,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ควีน บี พรีเมีย่ ม
419,547.00

419,547.00

คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
และราคาต่าที่สุด

บริษัท เอ็กซ์ตร้า แพลนนิ่ง จากัด
435,597.00

บริษัท ไอเดีย ดิฟเฟอร์ จากัด
437,073.60
4 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ สบน 54 50801 023
- เปลีย่ นชุดความร้อน
- เปลีย่ นเมนชาร์ท
5 จัดจ้างทาตรายาง จานวน 27 อัน

17,762.00

17,762.00 ตกลงราคา บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชนั่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชนั่ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
17,762.00

1,904.60

1,904.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์
1,904.60

ราคาเหมาะสมและ
17,762.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

ราคาเหมาะสมและ
1,904.60 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6 จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสาหรับโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีของหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2559
- จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559
- จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559
- จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559
- จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
- จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559

วงเงินงบประมาณ
84,600.00

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
84,600.00 ตกลงราคา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2559
นายกุศล ชองรัมย์

ราคากลาง

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และราคา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2559
นายกุศล ชองรัมย์

วิธีซื้อ / จ้าง

21,600.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
และราคาต่าที่สุด
21,600.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็มบัส (ประเทศไทย)
24,000.00
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559
นายทวี ปัญญามี
16,200.00
นายสิงห์ พรมปุระ
18,000.00
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559
นายทวี ปัญญามี
9,000.00
นายสิงห์ พรมปุระ
10,000.00
จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559
นายญาณวุฒิ หวังสิริไพศาล
12,600.00
นายธีรเดช ทิพย์มณี
14,000.00
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
นายสุรศักดิ์ แนวโอโล
14,400.00
นายสมชาย จูฑามาตย์
16,000.00
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559
นางกี แซ่เล้า
10,800.00
นายอัครเดช ทันโหศักดิ์
12,000.00

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559
นายทวี ปัญญามี
16,200.00

จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559
นายทวี ปัญญามี
9,000.00

จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559
นายญาณวุฒิ หวังสิริไพศาล
12,600.00

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
นายสุรศักดิ์ แนวโอโล
14,400.00

จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559
นางกี แซ่เล้า
10,800.00

7 จัดหาพัสดุสาหรับการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการระดมทุนและรูปแบบการลงทุน
เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางของภาครัฐเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Project Financing and Sustainable Development of Railway Infrastructure)
ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพมหานคร
- เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
- จ้างทาเอกสารการประชุม
- วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

53,058.28

53,058.28 ตกลงราคา เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
ราคาเหมาะสมและ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จากัด (มหาชน) คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
40,000.00
40,000.00
และราคาต่าที่สุด
จ้างทาเอกสารการประชุม
จ้างทาเอกสารการประชุม
ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
2,516.64
2,516.64
บริษัท ราไทยเพรส จากัด
3,145.80
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
ห้างหุ้นส่วนจากัด บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
10,541.64
10,541.64
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็มเอ็น เพอร์เฟค มาร์เก็ตติ้ง
12,086.72

8 จ้างจัดฝึกอบรมเพื่อดาเนินโครงการอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึก
รายงานการประชุม

20,000.00

20,000.00 ตกลงราคา สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20,000.00

ราคาเหมาะสมและ
20,000.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

