สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (เงินงบประมาณ)
ลาดับที่
1

วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
โดยสรุป
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสารแคนนอน
10,272.00 ตกลงราคา 1. บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จากัด 1. บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง ไทยแลนด์ จากัดพิจารณาด้านคุณภาพ
จานวน 3 กล่อง
เป็นเงิน 10,272.00 บาท
เป็นเงิน 10,272.00 บาท
และเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2555
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

2

จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP
รุ่น Q2612A จานวน 2 กล่อง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2555

4,237.20 ตกลงราคา

1. บริษทั โฟนิกซ์ จากัด
เป็นเงิน 4,237.20 บาท
2. บริษทั แมทริกซ์ ซิสเต็ม จากัด
เป็นเงิน 4,494.00 บาท

1. บริษทั โฟนิกซ์ จากัด
เป็นเงิน 4,237.20 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่าสุด

3

จัดซื้อหมึกฟิล์มเครื่องโทรสาร
ยี่หอ้ Brother 873MCS
จานวน 4 กล่อง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2555

3,424.00 ตกลงราคา

1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
เป็นเงิน 3,295.60 บาท
2. บริษทั ทริปเปิลเอส ซิสเต็มส์ จากัด
เป็นเงิน 3,424.00 บาท

1. บริษทั สหธุรกิจ จากัด
เป็นเงิน 3,295.60 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่าสุด

4

จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh
จานวน 3 รายการ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2555

16,018.97 ตกลงราคา

1. บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน 16,018.97 บาท

1. บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
เป็นเงิน 16,018.97 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรง

5

จัดจ้างบริการรับฝากส่งสิ่งของไปยัง
ที่ทาการไปรษณีย์
จานวน 1 รายการ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2555

48,000.00 ตกลงราคา

1. บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด
เป็นเงิน 48,000.00 บาท

1. บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด
เป็นเงิน 48,000.00 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และเป็นผู้ให้บริการโดยตรง

1

ลาดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

6

ค่าสมัครสมาชิกโครงการ
MEA BETTER CARE SERVICE
จานวน 1 รายการ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2555

7

ค่าจ้างเหมาดูแลบารุงรักษา
เครื่องทาน้าเย็น เครื่อง AHU
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 งาน
ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2555

8

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 6 รายการ
ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2555

9

จัดจ้างทาตรายาง
จานวน 2 อัน

10 จัดจ้างทาตรายาง
จานวน 13 อัน

วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
25,000.00 ตกลงราคา 1. การไฟฟ้านครหลวง
เป็นเงิน 25,000.00 บาท

1. การไฟฟ้านครหลวง
เป็นเงิน 25,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
พิจารณาด้านคุณภาพ
และเป็นผู้ให้บริการโดยตรง

1. การไฟฟ้านครหลวง
เป็นเงิน 255,970.00 บาท

1. การไฟฟ้านครหลวง
เป็นเงิน 255,970.00 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และเป็นผู้ให้บริการโดยตรง

1 . บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จากัด
เป็นเงิน 11,456.49 บาท

1 . บริษทั แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จากัด
เป็นเงิน 11,456.49 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรง

128.40 ตกลงราคา

1. ร้าน สหบล๊อกตรายาง
เป็นเงิน 120.00 บาท

1. ร้าน สหบล๊อกตรายาง
เป็นเงิน 120.00 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

840.00 ตกลงราคา

1. ร้าน สหบล๊อกตรายาง
เป็นเงิน 840.00 บาท

1. ร้าน สหบล๊อกตรายาง
เป็นเงิน 840.00 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

255,970.00 พิเศษ

11,456.49 ตกลงราคา

2

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

