สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2554
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ลําดับที่
1

2

3

งานจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งภายในบูธ
งานมหกรรมทางการเงิน
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
(จํานวน 2 รายการ)

จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
4,226.50 ตกลงราคา บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เป็นผู้รับผิดชอบงานโดยตรง

4,226.50
27,000.00 ตกลงราคา บริษัท ห้างเทพนคร จํากัด

4,226.50
บริษัท ห้างเทพนคร จํากัด

5,290.00
5,290.00
บริษัท ยูไนเต็ด อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จํากัด
5,327.10
บริษัท นรินทร์ แอร์ จํากัด
บริษัท สตาร์(ประเทศไทย) จํากัด
21,000.00
22,042.00
1,878.00 ตกลงราคา บริษัท นรินทร์ แอร์ จํากัด

1,878.00

พิจารณาด้ านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1,303.26

พิจารณาด้ านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

241.82

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

4,750.80

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาตํ่าสุด

บริษัท นรินทร์ แอร์ จํากัด
1,878.00

4

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,303.26 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาญวิทย์การค้า
1,303.26

5

จัดจ้างถ่ายเอกสาร

241.82 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
241.82

6

จัดซื้อวัสดุ
(จํานวน 4 รายการ)

39,697.00 ตกลงราคา บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
(2 รายการ)
บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
9,244.80 (1 รายการ)
บริษัท สหธุรกิจ จํากัด

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาตํ่าสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

(2 รายการ)
9,058.62 (1 รายการ)
4,243.62
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
(2 รายการ)
27,606.00 (2 รายการ)
27,606.00
7

จัดซื้อวัสดุ

220.00 ตกลงราคา ร้านชัยวัฒน์

ร้านชัยวัฒน์
220.00

8

จัดซื้อวัสดุ
(จํานวน 5 รายการ)

1,544.02 ตกลงราคา หจก.ชาญวิทย์การค้า
บมจ.ออฟฟิศเมท

9

จัดจ้างทําป้ายอะคริลิค

หจก.ชาญวิทย์การค้า
1,588.95 (3 รายการ)
บมจ.ออฟฟิศเมท
1,684.98 (2 รายการ)

280.00 ตกลงราคา ร้านพีเอ็ม กราฟฟิก ดีไซน์

428.00 ตกลงราคา บริษัท โซนี่ไทย จํากัด

196.89

280.00
บริษัท โซนี่ไทย จํากัด

428.00
11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
(จํานวน 3 รายการ)

1,347.13

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ร้านพีเอ็ม กราฟฟิก ดีไซน์
280.00

10 จัดจ้างซ่อมโทรทัศน์ LCD

220.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม
เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรง

428.00

302,275.00 สอบราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
266,700.00
266,700.00
บจก.เหรียญไทยบุญกิจ
283,175.00
บจก.ดีเฟอร์นิเมท
319,950.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาตํ่าสุด

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
และราคา
โดยสังเขป
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสํานักงาน
505,775.09 พิเศษ บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
บริษัท โฟนิกซ์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
(จํานวน 28 รายการ)
505,775.09
505,775.09 เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรง

13 จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

22,800.00 ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์
22,800.00

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
(จํานวน 49 รายการ)

22,800.00

พิจารณาการให้ บริ การ
และราคาเหมาะสม

21,576.76

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาตํ่าสุด

นายกุศล ชองรัมย์

25,536.62 ตกลงราคา หจก.ชาญวิทย์การค้า
หจก.ชาญวิทย์การค้า
(49 รายการ)
21,576.76 (49 รายการ)
บริษัท ออฟฟิศเมท จํากัด(มหาชน)
(42 รายการ)
28,671.38

