สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2554
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างถ่ายเอกสาร

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
5,842.20 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
5,842.20

2

3

จัดจ้างผลิตน้ําดื่ม

จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เพิ่มเติม (DVD)

38,520.00 ตกลงราคา บริษัท สตาร์ พรินท์ติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
38,520.00
บริษัท ไทยโมเดิร์นฟู้ด จํากัด
49,220.00
บริษัท ไทยดริ้งด์ จํากัด
40,125.00
94,887.60 ตกลงราคา บริษัท ป่องทรัพย์ จํากัด (มหาชน)

5,842.20

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

38,520.00

พิจารณาด้านคุณภาพ


94,887.60

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

10,800.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

บริษัท ป่องทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
94,887.60

บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด
128,400.00
4

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

10,800.00 ตกลงราคา

นายกุศล ชองรัมย์

นายกุศล ชองรัมย์
10,800.00

5

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง
อษ 5265

716.90 ตกลงราคา บริษัท สยาม นิสสันกรุงเทพ จํากัด

 

บริษัท สยาม นิสสันกรุงเทพ จํากัด
716.90

716.90

ลําดับที่
6

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง
อษ 5265 และ อษ 5266

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
25,680.00 ตกลงราคา บริษัท นิวยนต์ ไทย จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหยางทอง
26,799.99

25,680.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ


ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหยางทอง
25,680.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ตั้งเม่งหยูลังยางยนต์
27,200.00
บริษัท เอส.ซี.ดับบลิว.แอ็คเซ็สโซรี่ส์ จํากัด
28,800.00
บริษัท ค็อคพิทคุงฮวดการยาง จํากัด
27,200.00
7

จัดจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้

50,800.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนัชวิชญ์ แทรเวล (รถบัส)
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนัชวิชญ์ แทรเวล
24,000.00
24,000.00
ห้างหุ้นส่วนจํากัด องุ่นริช (รถบัส)
25,500.00
นายกุศล ชองรัมย์ (รถตู้)
นายกุศล ชองรัมย์
10,800.00
10,800.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

8

จัดจ้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

22,256.00 ตกลงราคา บริษัท นรินทร์ แอร์ จํากัด

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

บริษัท นรินทร์ แอร์ จํากัด
22,256.00

การไฟฟ้านครหลวง
47,440.00
บริษัท ซี ดับบลิว แอร์คอนดิชั่น
2,600.00

22,256.00

ลําดับที่
9

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเสื้อ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
(ราคากลาง)
4,968.00 ตกลงราคา ร้าน 4U

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา

12,626.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

58,422.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1,400.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

2,306.00

 
  

ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส
12,626.00

11 จัดจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์

12,626.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ร้าน 4U
4,968.00

10 จัดจ้างถ่ายเอกสาร

4,968.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

58,422.00 ตกลงราคา บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน

บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน
58,422.00

บริษัท บิส แมนเนจเมนท์ จํากัด
70,299.00
บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด
60,940.00
12 จัดจ้างซ่อมประตูกระจก

1,400.00 ตกลงราคา นายประคอง สิทธิพรต

นายประคอง สิทธิพรต
1,400.00

13 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2,306.00 ตกลงราคา บริษัท นรินทร์ แอร์ จํากัด

บริษัท นรินทร์ แอร์ จํากัด
2,306.00

14 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ศล 6381 ศล 6387
ษษ 9508 และ อษ 5265
15 จัดจ้างทําบูธประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาวิชาการ
สัญจร (Roadshow)
สัญญาจ้างเลขที่ 17/2554

5,934.22 ตกลงราคา บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด

 

บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จํากัด
5,934.22

1,400,000.00 ตกลงราคา บริษัท อีทีซี อาร์ต จํากัด

5,934.22
 
  

บริษัท อีทีซี อาร์ต จํากัด
1,377,732.00

1,377,732.00

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง)
ราคาที่เสนอ
และราคา
โดยสังเขป
16 จัดซื้อเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 8,180,000.00 อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เมรโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชนบริษัท เมรโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
เพื่อดําเนินการตัดสินใจ
8,150,000.00
8,150,000.00   
สัญญาซื้อเลขที่ 9/2554
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)
8,161,000.00
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด
8,162,000.00

17 จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงาน ประจําปี 2553
สัญจร (Roadshow)
สัญญาจ้างเลขที่ 18/2554

500,000.00 ประกวดราคา บริษัท ฮีซ์ จํากัด

บริษัท ฮีซ์ จํากัด
483,640.00

18 จัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคารทิปโก้ ชั้น 32
สัญญาจ้างเลขที่ 19/2554

9,975,000.00

พิเศษ

บริษัท ลอฟท์ แอนด์ แอททิค จํากัด

19 จัดจ้างที่ปรึกษาสําหับโครงการบริหารจัดการข้อมูล
การบริหารการชําระหนี้ภายใต้ระบบบริหารหนี้
สาธารณะ (GFMIS-TR)
สัญญาจ้างเลขที่ 20/2554

1,600,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินโฟ อีโวลูชั่น

483,640.00

บริษัท ลอฟท์ แอนด์ แอททิค จํากัด
9,951,000.00

 ! "# #
9,951,000.00   

บริษัท อินโฟ อีโวลูชั่น
1,580,000.00

 
  

1,580,000.00
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