สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (เงินงบประมาณ)

ลําดับที่
1

2

งานจัดซื้อ/จัดจาง
จัดซื้อลาเบล สําหรับพิมพบารโคด
ติดครุภัณฑ จํานวน 1 มวน
ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2556
จัดซื้อวัสดุจํานวน 4 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2556
จํานวน 3 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2556
จํานวน 1 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
1,712.00

19,850.00

วิธีซื้อ / จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท สมารท วิน จํากัด
เปนเงิน 1,712.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
1. บริษัท สมารท วิน จํากัด
เปนเงิน 1,712.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 7,789.60 บาท
เปนเงิน 7,789.60 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด เปเปอร แอนด ออฟฟศ จํากัด
เปนเงิน 9,758.40 บาท
3. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 10,871.20 บาท
4. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
จํานวน 2 รายการ
เปนเงิน 8,239.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

5. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
5. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 9,523.00 บาท
เปนเงิน 9,523.00 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 9,630.00 บาท
7. หางหุนสวนจํากัด เปเปอร แอนด ออฟฟศ จํากัด
เปนเงิน 10,272.00 บาท
8. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 10,058.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

1

ลําดับที่
3

งานจัดซื้อ/จัดจาง
จัดซื้อวัสดุจํานวน 33 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2556
จํานวน 25 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
54,260.78

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตกลงราคา
1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 22,174.47 บาท
2. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 26,944.18 บาท
3. บริษัท ออพติมั่มเทรดดิ้ง จํากัด
จํานวน 13 รายการ
เปนเงิน 9,240.61 บาท
4. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 26,790.57 บาท

1. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 22,174.47 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2556
จํานวน 6 รายการ

5. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 6,554.82 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 6,741.00 บาท
7. บริษัท ออพติมั่มเทรดดิ้ง จํากัด
จํานวน 3 รายการ
เปนเงิน 1,440.00 บาท
8. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 7,492.14 บาท

5. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 6,554.82 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2556
จํานวน 2 รายการ

9. บริษัท ออพติมั่มเทรดดิ้ง จํากัด
เปนเงิน 15,022.80 บาท

9. บริษัท ออพติมั่มเทรดดิ้ง จํากัด
เปนเงิน 15,022.80 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

2

ลําดับที่

4

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2556
จํานวน 2 รายการ

10. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 15,408.00 บาท
11. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 15,199.84 บาท
12. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 16,024.32 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2556
จํานวน 3 รายการ

13. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 2,137.86 บาท
14. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 2,619.36 บาท
15. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
เปนเงิน 15,199.84 บาท
16. บริษัท ออพติมั่มเทรดดิ้ง จํากัด
เปนเงิน 2,420.34 บาท

13. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 2,137.86 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

1. บริษัท ศรีไพบูลย อีเล็คทริก จํากัด
เปนเงิน 3,697.99 บาท
2. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 3,948.30 บาท

1. บริษัท ศรีไพบูลย อีเล็คทริก จํากัด
เปนเงิน 3,697.99 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

จัดซื้อเครื่องไมโครเวฟ
จํานวน 1 เครื่อง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2556

3,745.00

ตกลงราคา

3

ลําดับที่
5

งานจัดซื้อ/จัดจาง
จัดซื้อวัสดุ
จํานวน 13 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2556
จํานวน 2 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
45,132.60

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตกลงราคา
1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 17,548.00 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 17,548.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2555
จํานวน 1 รายการ

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 12,861.40 บาท
3. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 13,974.20 บาท

2. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
เปนเงิน 12,861.40 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2555
จํานวน 7 รายการ

4. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 5,444.16 บาท
5. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 5,867.88 บาท
6. หางหุนสวนจํากัด สหะสุวรรณ กรุงเทพ
จํานวน 3 รายการ
เปนเงิน 3,616.60 บาท

4. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 5,444.16 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2555
จํานวน 2 รายการ

7. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 1,104.24 บาท
8. หางหุนสวนจํากัด วิริยะ 1995
เปนเงิน 1,219.80 บาท

7. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 1,104.24 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

4

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2555
จํานวน 1 รายการ

9. บริษัท จี.อาร.ซัพพลาย จํากัด
เปนเงิน 4,173.00 บาท
10. บริษัท ทริปเปลเอส ซิสเต็มส จํากัด
เปนเงิน 4,429.80 บาท

9. บริษัท จี.อาร.ซัพพลาย จํากัด
เปนเงิน 4,173.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

6

จัดจางซอมโชคประตูหองสมุด
จํานวน 2 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 14/2556

16,050.00

ตกลงราคา

1. รานวินแฮนเดิล
เปนเงิน 15,000.00 บาท

1. รานวินแฮนเดิล
เปนเงิน 15,000.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

7

จัดจางเชารถตูปรับอากาศ
จํานวน 1 คัน
ใบสั่งจางเลขที่ 15/2556

35,000.00

ตกลงราคา

1. นายอุทัย เปลี่ยนกลัด
เปนเงิน 34,000.00 บาท
2. นายสมใจ สรอยศรี
เปนเงิน 36,000.00 บาท

1. นายอุทัย เปลี่ยนกลัด
เปนเงิน 34,000.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

8

คาจางบํารุงดูแลรักษาลิฟต
จํานวน 2 ชุด
ตั้งแต 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.56
ใบสั่งจางเลขที่ 16/2556

65,270.00

ตกลงราคา

1. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 65,270.00 บาท

1. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 65,270.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

9

คาจางเหมาตรวจเช็ค-ดูแลบํารุง
รักษาอุปกรณระบบเสียง
ตั้งแต 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
ใบสั่งจางเลขที่ 17/2556

72,760.00

ตกลงราคา

1. บริษัท มัลติไลน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด
เปนเงิน 72,760.00 บาท

1. บริษัท มัลติไลน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด
เปนเงิน 72,760.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

5

ตกลงราคา

1. การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 25,000.00 บาท

1. การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 25,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

419,600.00

พิเศษ

1. การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 419,600.00 บาท

1. การไฟฟานครหลวง
เปนเงิน 419,600.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

12 จางเหมาดูแลรักษาระบบเก็บขอมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร
ตั้งแต 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
ใบสั่งจางเลขที่ 20/2556

97,263.00

ตกลงราคา

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 97,263.00 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 97,263.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

13 คาบริการจางเหมาจัดเก็บเอกสาร
จํานวน 1 งาน
ตั้งแต 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
ใบสั่งจางเลขที่ 21/2556

166,920.00

พิเศษ

1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน 166,920.00 บาท

1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน 166,920.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

1. รานเต็งทองแอร
เปนเงิน 8,800.00 บาท

1. รานเต็งทองแอร
เปนเงิน 8,800.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

10 คาสมัครสมาชิกโครงการ
MEA BETTER CARE SERVICE
จํานวน 1 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 18/2556
11 คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษา
เครื่องทําน้ําเย็น เครื่อง AHU
และอุปกรณที่เกี่ยวของ
จํานวน 2 งาน
ใบสั่งจางเลขที่ 19/2556

14 จัดจางซอมรถยนตสวนกลาง
จํานวน 7 รายการ
ใบสั่งจางเลขที่ 22/2556

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
25,000.00

9,416.00

วิธีซื้อ / จาง

ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

6

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

15 จัดจางทําความสะอาดผนังอาคาร
จํานวน 1 งาน
ใบสั่งจางเลขที่ 23/2556

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
99,510.00

ตกลงราคา

1. บริษัท บิคคลีน จํากัด
เปนเงิน 99,510.00 บาท
2. บริษัท ศรีธณมิตร จํากัด
เปนเงิน 129,470.00 บาท

1. บริษัท บิคคลีน จํากัด
เปนเงิน 99,510.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาต่ําสุด

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

16 จัดจางซอมสถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 6
จํานวน 1 งาน
ใบสั่งจางเลขที่ 24/2556

98,119.00

ตกลงราคา

1. บริษัท ดีวิจิตร จํากัด
เปนเงิน 98,119.00 บาท

1. บริษัท ดีวิจิตร จํากัด
เปนเงิน 98,119.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

17 จัดจางเหมาบริการดูแลระบบบริหาร
ยานพาหนะ จํานวน 1 งาน
ใบสั่งจางเลขที่ 25/2556

20,000.00

ตกลงราคา

1. บริษัท จัสเทค คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนเงิน 20,000.00 บาท

1. บริษัท จัสเทค คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนเงิน 20,000.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนผูใหบริการโดยตรง

18 จัดจางเชาจอพลาสมา ขนาด 50 นิ้ว
พรอมขาตั้ง จํานวน 3 เครื่อง
ขอตกลงการจางเลขที่ 1/2556

9,630.00

ตกลงราคา

1. บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด
เปนเงิน 9,630.00 บาท

1. บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด
เปนเงิน 9,630.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1.นางสาวจันทรจีรา เขียวออน
เปนเงิน 110,400.00 บาท

1.นางสาวจันทรจีรา เขียวออน
เปนเงิน 110,400.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

19 จัดจางเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารจัดเตรียมรับรองและบริการ
ในหองประชุม จํานวน 1 งาน
ขอตกลงการจางเลขที่ 2/2556

110,400.00

พิเศษ
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พิเศษ

1. นางสาวศุภลักษณ พลเผือก
เปนเงิน 110,400.00 บาท

1. นางสาวศุภลักษณ พลเผือก
เปนเงิน 110,400.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1,566,000.00

พิเศษ

1. บริษัท ไทย วีพี คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนเงิน 1,566,000.00 บาท

1. บริษัท ไทย วีพี คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนเงิน 1,566,000.00 บาท

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

22 จัดจางบริการดูแลระบบวิศวกรรม
ประจําอาคาร
ระยะเวลา 12 เดือน
สัญญาจางเลขที่ 5/2556

513,600.00

พิเศษ

1. บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอรตี้ ซอพท จํากัด
เปนเงิน 513,600.00 บาท

1. บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอรตี้ ซอพท จํากัด พิจารณาดานคุณภาพ
เปนเงิน 513,600.00 บาท
และราคาเหมาะสม

23 จัดจางเหมาดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
ระยะเวลา 12 เดือน
สัญญาจางเลขที่ 6/2556

700,000.00

พิเศษ

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 588,000.00 บาท

1. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
เปนเงิน 588,000.00 บาท

1,393,140.00

พิเศษ

1. บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอรตี้ ซอพท จํากัด
เปนเงิน 1,393,140.00 บาท

1. บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอรตี้ ซอพท จํากัด พิจารณาดานคุณภาพ
เปนเงิน 1,393,140.00 บาท
และราคาเหมาะสม

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

20 จัดจางเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารจัดเตรียมรับรองและบริการ
ในหองประชุม จํานวน 1 งาน
ขอตกลงการจางเลขที่ 3/2556
21 จัดเชาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จํานวน 1 คัน
ระยะเวลา 60 เดือน
สัญญาจางเลขที่ 4/2556

24 จางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
จัดเตรียมรับรองในหองประชุม
ระยะเวลา 12 เดือน
สัญญาจางเลขที่ 7/2556

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
110,400.00

วิธีซื้อ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

พิจารณาดานคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ลําดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง

25 ตออายุโดเมนเนมของ สนพ.
จํานวน 1 รายการ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
856.00

วิธีซื้อ / จาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด
เปนเงิน 856.00 บาท

9

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
1. บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด
เปนเงิน 856.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาดานคุณภาพ
และเปนตัวแทนจําหนายโดยตรง

