สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2552
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงและ
ฮารดดิสกแบบพกพา

2

จัดจางติดตั้งบูธ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือก
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
และราคา
93,500.00 ตกลงราคา บริษัท ฮารดแวร เฮาส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ฮารดแวร เฮาส อินเตอรเนชั่นแนล จํา
92,650.03
92,650.03
8,000.00

ตกลงราคา

นายกรุพงศ ธรรมสาสน

นายกรุพงศ ธรรมสาสน
8,000.00
บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ กรุป จํากัด
8,025.00
นายกรุพงศ ธรรมสาสน
8,000.00
หจก.ชาญวิทยการคา
จํานวน 14 รายการ
19,784.30
รานที แอนด บี ซัพพลาย
จํานวน 1 รายการ
1,750.00

3

จัดจางทําปายประชาสัมพันธ

8,500.00

ตกลงราคา

4

จัดจางติดตั้งบูธ

8,000.00

ตกลงราคา

5

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จํานวน 15 รายการ
(งบประมาณประจําป 2552)

24,000.00

ตกลงราคา

8,000.00
บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ กรุป จํากัด
8,025.00
นายกรุพงศ ธรรมสาสน
8,000.00
หจก.ชาญวิทยการคา
จํานวน 15 รายการ
21,683.55
รานที แอนด บี ซัพพลาย
จํานวน 15 รายการ
25,622.00

6

จัดซื้อกอกอางลางหนาหองน้ําชาย
จํานวน 1 ชุด
(งบประมาณประจําป 2552)

1,040.00

ตกลงราคา

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
1,040.00
1,040.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
จัดซื้อจากรานที่ใหบริการ
หลังการขายดี และราคาต่ํา
ใหบริการดีและราคาต่ํา
ใหบริการดีและราคาต่ํา
ใหบริการดีและราคาต่ํา
เสนอราคาต่ําสุด

จัดซื้อเรงดวน

ลําดับที่
7

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อกระดาษชําระ
จํานวน 240 มวน
(งบประมาณประจําป 2552)

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
20,000.00 ตกลงราคา หจก.กิตติภัณฑ เซ็นเตอร เซอรวิส
จํานวน 20 กลอง

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
หจก.กิตติภัณฑ เซ็นเตอร เซอรวิส
จํานวน 20 กลอง
19,000.00
19,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

หจก.ไบโอเทค ซิสเต็ม
จํานวน 20 กลอง
20,972.00
8

9

10

จัดจางติดตั้งพัดลมในหองน้ํา
หญิงและชาย
จํานวน 2 ตัว
(งบประมาณประจําป 2552)

6,500.00

ตกลงราคา

นายสุริยันต ทองขาว

นายสุริยันต ทองขาว
4,200.00

จัดจางทําเอกสารเพื่อเสนอ ครม.
จํานวน 2,000 ชุด
(งบประมาณประจําป 2552)

50,000.00

จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ
จัดจางทํากระเปาเอกสาร
(เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ)

20,200.00

ตกลงราคา

รานกอปป เอ็กซเพรส

4,200.00

รานกอปป เอ็กซเพรส
39,520.00

39,520.00

ตกลงราคา

รานที แอนด บี ซัพพลาย

รานที แอนด บี ซัพพลาย
350.00

350.00
หจก.อินเตอรกลอเรียส

หจก.อินเตอรกลอเรียส
12,840.00

12,840.00

เปนชางที่มีประสบการณ
โดยตรง

เปนรานที่มีประสบการณ ,
ผลงานมีประสิทธิภาพและ
เปนที่ยอมรับ

เปนรานที่จําหนายและ
รับจางให สบน. ในครั้งกอน
อีกทั้งผลงานมีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับ

ลําดับที่
11

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ
จัดจางทํากระเปาเอกสาร
(งบประมาณประจําป 2552)

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
10,000.00 ตกลงราคา รานที แอนด บี ซัพพลาย

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
รานที แอนด บี ซัพพลาย
965.00

965.00
หจก.อินเตอรกลอเรียส

หจก.อินเตอรกลอเรียส
7,222.50

7,222.50
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 18 รายการ
จัดจางสกรีนUSB Flash Drive
Asian Regional PDM Forum
(งบประมาณประจําป 2552)

90,000.00

13

จัดซื้อน้ําดื่มชนิดขวดและถวย
จํานวน 2 รายการ
(งบประมาณประจําป 2552)

5,000.00

ตกลงราคา

บริษัท กรุงเทพน้ําทิพย จํากัด
บริษัท กรุงเทพน้ําทิพย จํากัด
ชนิดขวด 2,250.00 บาท
ชนิดขวด 2,250.00 บาท
ชนิดถวย 1,599.99 บาท
ชนิดถวย 1,599.99 บาท

14

ซื้อปายประชาสัมพันธเคลื่อนที่

10,272 บาท

ตกลงราคา

บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ กรุป จํากัด
บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ กรุป จํากัด
เปนผูจําหนายโดยตรง
10,272 บาท
10,272 บาท และเคยเห็นผลงาน

15

จางติดฟลมกรองแสงรถยนตประจํา
ตําแหนง ษฐ 6280

12

ตกลงราคา

หจก.กิ๊ฟ เคบิน

หจก.กิ๊ฟ เคบิน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เปนรานที่จําหนายและ
รับจางให สบน. ในครั้งกอน
อีกทั้งผลงานมีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับ

37,450.00
บริษัท เอส ที เค เวิลด กรุป จํากัด (มหาชน) รานที แอนด บี ซัพพลาย
42,000.00
รานที แอนด บี ซัพพลาย
15,425.00
รานมือหนึ่ง สเตชั่นเนอรี่
17,626.11

4,500 บาท

ตกลงราคา บริษัท อิศราชัยพานิช จํากัด

บริษัท อิศราชัยพานิช จํากัด
4,500 บาท

เสนอราคาต่ําสุด
37,450.00
15,425.00

เสนอราคาต่ําสุด

ราคาต่ํา
4,500 บาท และเคยเห็นผลงาน

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง
ผูเสนอราคาและ
ผูไดรับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
และราคา
โดยสังเขป
15,000 บาท
ตกลงราคา
บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ กรุป จํากัด
บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ กรุป จํากัด
เปนผูจําหนายโดยตรง
14,712.50 บาท
14,712.50 บาท และเคยเห็นผลงาน

16

จางทําโบรชัวรพรอมออกแบบ

17

จางซอมระบบเครื่องปรับอากาศ 4,399.84 บาท
รถยนตประจําตําแหนง ษฐ 6280

18

จางรถตู

10,800.00

ตกลงราคา

บริษัท วรจักรยนต จํากัด

บริษัท วรจักรยนต จํากัด
4,399.84 บาท

ตกลงราคา นายทวี ปญญามี

4,399.84 บาท
นายทวี ปญญามี

5,400
นายธวัช ไชยชนะ

จัดซื้อผงหมึกเครื่องถายเอกสาร

91,000.00

รถเชาในจังหวัดเชียงใหม
5,400

นายธวัช ไชยชนะ
5,400

19

เปนผูจําหนายโดยตรง

ตกลงราคา บจ. ริโก (ประเทศไทย)

รถเชาในจังหวัดเชียงใหม
5,400

บจ. ริโก (ประเทศไทย)
90,682.50

ราคาต่ําสุด
90,682.50

บจ. โฟนิกซ จํากัด
92,876.00
20

จางรถบัสปรับอากาศ รถตู

65,400.00

ตกลงราคา

หจก. เอ.ที.เอส.แทรแวล

รถบัสปรับอากาศ
หจก. เอ.ที.เอส.แทรแวล

ราคาต่ําสุด
18,000.00

18,000.00
หจก. ธนัชวิชญ แทรเวล
19,000.00
รถตู
นายกุศล ชองรัมย
5,400.00

ใชบริการเปนประจํา

ลําดับที่
21

งานจัดซื้อจัดจาง
ตรวจรับน้ําดื่ม

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง
(ราคากลาง)
40,000.00 ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
หจก. ไทยเซ็นทรัล น้ําดื่ม
30,495.00
บจ. พี.เอ็ม.ฟอรเวิดส

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคา
หจก. ไทยเซ็นทรัล น้ําดื่ม
30,495.00
(ประจําเดือนกุมภาพันธ 3,008.84 บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

32,100.00
22

23

จัดจางเปลี่ยนแบตเตอรี่สําหรับ
สํารองไฟระบบโทรศัพท
(งบประมาณประจําป 2552)
จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูล
(Harddisk)

23,540

ตกลงราคา

บริษัท พี ทู คอรปอเรชั่น จํากัด
23,540.00

6,600.00

ตกลงราคา

บริษัท พี ทู คอรปอเรชั่น จํากัด
เนื่องจากทางบริษัทมีความชํานาญ
23,540.00 เปนพิเศษในดานระบบโทรศัพท

บริษัท เอ็ม แอนด ดี คอมพิวเตอร จํากัด
บริษัท เอ็ม แอนด ดี คอมพิวเตอร จํากัด
6,600.00
6,600.00

เปนผูจําหนายโดยาตรง

