สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนมิถนุ ายน 2557
สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
ลาดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อต้นไม้พร้อมอุปกรณ์

วงเงินงบประมาณ
3,060.00

ราคากลาง
3,060.00

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

ราคาทีเ่ สนอ

และราคา

โดยสังเขป

ตกลงราคา ร้านเจ๊แมว

ร้านเจ๊แมว

ราคาเหมาะสมและ

3,060.00
2

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

200,000.00

186,180.00

3,060.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

สอบราคา บริษทั เหรียญไทยบุญกิจ จากัด

(กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4)

ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
162,640.00

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จากัด

เป็นไปตามที่กาหนด
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จากัด

156,760.00

156,760.00

บริษทั ร่มฉัตรอาภา จากัด
183,520.00
บริษทั บุญยวรรณ จากัด
169,060.00
บริษทั พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด
160,280.00
3

จัดจ้างทาตรายาง

2,418.20

2,418.20

ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัดสากลตรายางและการพิมพ์

ห้างหุน้ ส่วนจากัดสากลตรายางและการพิมพ์

ราคาเหมาะสมและ

2,418.20
4

จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,177.00

1,177.00

ตกลงราคา ร้านเสรีเครื่องเย็น

2,418.20 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
ร้านเสรีเครื่องเย็น

ราคาเหมาะสมและ

1,177.00
5

จัดจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภายใน

59,100.00

59,100.00

ตกลงราคา บริษทั พาวเวอร์ดรีม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
6

จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ (กรุงเทพฯ - นครนายก)

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองเครื่องกรองน้า)

บริษทั พาวเวอร์ดรีม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
59,021.20

16,200.00

16,200.00

ตกลงราคา นายกุศล ชองรัมย์

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2557
7

1,177.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

59,021.20 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
นายกุศล ชองรัมย์

16,200.00
4,980.00

4,980.00

ราคาเหมาะสมและ

ตกลงราคา นางสาวสุพรรณพิพ์ บุญทิพย์

ราคาเหมาะสมและ
16,200.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

นางสาวสุพรรณพิพ์ บุญทิพย์

(ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด

ราคาเหมาะสมและ

(ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
4,980.00

คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด
4,980.00

ลาดับที่
8

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อของที่ระลึกและจัดจ้างล่ามแปลภาษา
สาหรับโครงการทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
จากผลิตภาพและความสามารถในการแข็งขันของประเทศ
เพือ่ การบริหารประเทศอย่างยั่งยืน
- จัดซื้อของที่ระลึก

วงเงินงบประมาณ
24,000.00

ราคากลาง
24,000.00

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

ราคาทีเ่ สนอ

และราคา

โดยสังเขป
ราคาเหมาะสมและ
คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

ตกลงราคา

บริษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จากัด

บริษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จากัด
9,324.00

- จัดจ้างล่ามแปลภาษา (ภาษาญี่ปนุ่ )

นางสาวอรุโณทัย ดอนรอดไพร

9,324.00
นางสาวอรุโณทัย ดอนรอดไพร

14,000.00
9

จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,391.00

1,391.00

ตกลงราคา ร้านเสรีเครื่องเย็น

14,000.00
ร้านเสรีเครื่องเย็น

ราคาเหมาะสมและ
1,391.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

ราคาเหมาะสมและ
9,744.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

1,391.00
10 จัดซื้อเครื่องเสียง

12,000.00

12,000.00

ตกลงราคา บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
9,744.00

11 จัดซื้อจัดจ้าง
สาหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รายงานสถานะหนี้คงค้างรวมทั้งการก่อหนี้และบริหารหนี้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
- จัดซื้อวัสดุ

50,849.50

50,849.50

ตกลงราคา

ราคาเหมาะสมและ
คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

บริษทั ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

บริษทั ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)
3,049.50

- จัดซื้อของที่ระลึก

ร้านบุญญรัตน์ สังฆภัณฑ์

- เช่าใช้หอ้ งประชุม

บริษทั ณุศาพลาญ่า โฮเทล แอนด์ สปา จากัด

3,049.50
ร้านบุญญรัตน์ สังฆภัณฑ์

1,470.00

1,470.00
บริษทั ณุศาพลาญ่า โฮเทล แอนด์ สปา จากัด

5,000.00
- จัดจ้างถ่ายเอกสาร

ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

5,000.00
ร้านก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส

1,968.80
- จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ

นายกุศล ชองรัมย์

1,968.80
นายกุศล ชองรัมย์

21,600.00
12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส (Tablet)

323,700.00

323,700.00

พิเศษ

บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จากัด

21,600.00
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จากัด

305,500.04
บริษทั พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จากัด
340,795.00

305,500.04

ราคาต่าสุดและคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่กาหนด

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

13 จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ปรับปรุงและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดระดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐ

วงเงินงบประมาณ
4,250,000.00

ราคากลาง
4,250,000.00

วิธีซื้อ / จ้าง
ตกลง

ผู้เสนอราคาและ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

ราคาทีเ่ สนอ

และราคา

โดยสังเขป

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
4,031,038.00

ราคาเหมาะสมและ
4,031,038.00 คุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด

