สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2556
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (เงินงบประมาณ)
ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

1 จัดซื้อวัสดุ
จํานวน 11 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2556
จํานวน 4 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

78,814.06

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตกลงราคา
1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 25,091.50 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 25,091.50 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2556
จํานวน 3 รายการ

2. บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
เปนเงิน 22,416.50 บาท

2. บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
เปนเงิน 22,416.50 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2556
จํานวน 4 รายการ

3. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 30,993.62 บาท
4. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 33,009.50 บาท

3. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 30,993.62 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 77,040.00 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 77,040.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

2. บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
เปนเงิน 9,416.00 บาท

2. บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด
เปนเงิน 9,416.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

2 จัดซื้อวัสดุ
จํานวน 8 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2556
จํานวน 4 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2556
จํานวน 1 รายการ

97,680.30

ตกลงราคา

1

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2556
จํานวน 2 รายการ

3. บริษัท โฟนิกซ จํากัด
เปนเงิน 9,886.80 บาท
4. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 10,132.90 บาท

3. บริษัท โฟนิกซ จํากัด
เปนเงิน 9,886.80 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2556
จํานวน 1 รายการ

5. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 1,337.50 บาท
6. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 1,551.50 บาท

5. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 1,337.50 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

1. บริษัท เอื้อกิตติโรจน จํากัด
เปนเงิน 7,490.00 บาท

1. บริษัท เอื้อกิตติโรจน จํากัด
เปนเงิน 7,490.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 800.36 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 845.30 บาท
3. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 1,300.05 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 1,380.30 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 800.36 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

3. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 1,300.05 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

3 จัดซื้อเทปกันลื่น
จํานวน 2 มวน
ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2556

7,490.00

ตกลงราคา

4 จัดซื้อวัสดุ
จํานวน 4 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2556
จํานวน 2 รายการ

2,461.00

ตกลงราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2556
จํานวน 2 รายการ

2

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

5 จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร
จํานวน 1 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2556

12,861.40

ตกลงราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 12,861.40 บาท
2. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 13,792.30 บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 12,861.40 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

6 จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเซอร
จํานวน 2 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2556

9,576.50

ตกลงราคา

1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 9,116.40 บาท
2. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 9,576.50 บาท

1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 9,116.40 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

32,635.00

ตกลงราคา

1. บริษัท ซีเอชบี เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด
เปนเงิน 32,635.00 บาท

1. บริษัท ซีเอชบี เน็ทเวิรค โซลูชั่น จํากัด
เปนเงิน 32,635.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

500,000.00

พิเศษ

1. บริษัท ซินคัมปานี จํากัด
เปนเงิน 499,690.00 บาท

1. บริษัท ซินคัมปานี จํากัด
เปนเงิน 499,690.00 บาท

เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน
หากลาชาจะเสียหายตอราชการ

1. หางหุนสวนจํากัด 22 โมเดอรน
เปนเงิน 5,885.00 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด 22 โมเดอรน
เปนเงิน 5,885.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

7 จัดซื้อชุดกลองวงจรปด
จํานวน 1 ชุด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2556
8 จัดจางดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค
รวมใจคนไทยสูวิกฤตไฟฟาในวันที่ 4
เมษายน 2556 จํานวน 1 งาน
ใบสั่งจางเลขที่ 51/2556
9 จัดจางทําสติ๊กเกอรตราหองสมุด
จํานวน 1000 ดวง
ใบสั่งจางเลขที่ 52/2556

5,885.00

ตกลงราคา

3

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

10 จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง
หมายเลขทะเบียน ญก 7122
จํานวน 5 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 53/2556

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

10,877.09

ตกลงราคา

1. บริษัท วรจักรยนต จํากัด
เปนเงิน 10,877.09 บาท

1. บริษัท วรจักรยนต จํากัด
เปนเงิน 10,877.09 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

11 จัดจางทําตรายาง
จํานวน 8 อัน

663.40

ตกลงราคา

1. ราน สหบลอกตรายาง
เปนเงิน 620.00 บาท

1. ราน สหบลอกตรายาง
เปนเงิน 620.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

12 จัดจางซอมกุญแจตูเก็บเอกสาร
จํานวน 2 ตู

535.00

ตกลงราคา

1. บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด
เปนเงิน 535.00 บาท

1. บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด
เปนเงิน 535.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

4

