สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (เงินงบประมาณ)
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซี อื้ / จ้าง

1 จัดซื้อวัสดุ
ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 57/2560
จานวน 4 รายการ

15,070.95

ตกลงราคา

2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 8 รายการ
ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 58/2560

51,464.86

ลาดับที่

งานจัดซือ้ /จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

1. บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
เป็นเงิน 15,070.95 บาท
2. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
เป็นเงิน 15,440.10 บาท
3. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จากัด
เป็นเงิน 18,618.00 บาท

1. บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
เป็นเงิน 15,070.95 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่าสุด

1. บริษัท ออพติมมั่ เทรดดิง้ จากัด
เป็นเงิน 9,309.00 บาท
2. บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จากัด
เป็นเงิน 11,235.00 บาท
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด วิริยะ 1995
เป็นเงิน 9,523.00 บาท

1. บริษัท ออพติมมั่ เทรดดิง้ จากัด
เป็นเงิน 9,309.00 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่าสุด

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 59/2560

1. บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จากัด
เป็นเงิน 2,180.66 บาท
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.ดับบลิว. อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี เป็นเงิน 2,694.26 บาท
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด วันลาเบล
เป็นเงิน 2,411.78 บาท

1. บริษัท ทริปเปิล เอส ซิสเต็ม จากัด
เป็นเงิน 2,180.66 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่าสุด

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 60/2560

1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด วิริยะ 1995
เป็นเงิน 2,311.20 บาท

1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด วิริยะ 1995
เป็นเงิน 2,311.20 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่าสุด

ตกลงราคา

1

ลาดับที่

งานจัดซือ้ /จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซี อื้ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซี.ที.ซี.
เป็นเงิน 2,466.35 บาท
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ลิม้ พาณิชย์
เป็นเงิน 2,514.50 บาท
ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 61/2560

1. บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
1. บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
เป็นเงิน 11,984.00 บาท
เป็นเงิน 11,984.00 บาท
2. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
เป็นเงิน 12,112.40 บาท
3. บริษัท มิสเตอร์ อิง๊ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด
เป็นเงิน 16,606.40 บาท

ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 62/2560

1. บริษัท มิสเตอร์ อิง๊ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด 1. บริษัท มิสเตอร์ อิง๊ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จากัด พิจารณาด้านคุณภาพ
เป็นเงิน 25,680.00 บาท
เป็นเงิน 25,680.00 บาท
และราคาต่าสุด
2. บริษัท สหธุรกิจ จากัด
เป็นเงิน 29,981.40 บาท
3. บริษัท โฟนิกซ์ จากัด
เป็นเงิน 29,981.40 บาท

3 จ้างซ่อมเครือ่ งโทรสาร
จานวน 1 งาน
ใบสัง่ จ้างเลขที่ 36/2560

3,210.00

4 จ้างซ่อมเครือ่ งพิมพ์เลเซอร์ Kyocera
รุน่ Fs-2100 dn จานวน 1 งาน
ใบสัง่ จ้างเลขที่ 37/2560

6,955.00

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาต่าสุด

ตกลงราคา
1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชนั่ จากัด 1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชนั่ จากัด พิจารณาด้านคุณภาพ
เป็นเงิน 3,210.00 บาท
เป็นเงิน 3,210.00 บาท
และราคาเหมาะสม
ตกลงราคา
1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชนั่ จากัด 1. บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชนั่ จากัด พิจารณาด้านคุณภาพ
เป็นเงิน 6,955.00 บาท
เป็นเงิน 6,955.00 บาท
และราคาเหมาะสม

2

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซี อื้ / จ้าง

5 จัดจ้างทาตรายาง
จานวน 5 รายการ

528.00

ตกลงราคา

6 จัดจ้างทาตรายาง
จานวน 4 อัน

395.90

ลาดับที่

งานจัดซือ้ /จัดจ้าง

7 จัดซื้อดอกไม้และวัสดุสาหรับจัดกิจกรรม
สรงน้าพระพุทธรูปและขอพรผูบ้ ริหาร
จานวน 12 รายการ

13,300.00

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

1. ร้าน สากลตรายาง
เป็นเงิน 528.00 บาท

1. ร้าน สากลตรายาง
เป็นเงิน 528.00 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1. ร้าน สากลตรายาง
เป็นเงิน 395.90 บาท

1. ร้าน สากลตรายาง
เป็นเงิน 395.90 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

1. ร้านทัศนีย์
เป็นเงิน 1,100.00 บาท
2. ร้านน่าเซ่งเฮง
เป็นเงิน 600.00 บาท
3. ร้านนานาฟลอร่า
เป็นเงิน 4,800.00 บาท
4. ร้านนันทนาออร์คิดส์
เป็นเงิน 800.00 บาท
5. นางพรนิภา สุวรรณธวัช
เป็นเงิน 6,000.00 บาท

1. ร้านทัศนีย์
เป็นเงิน 1,100.00 บาท
2. ร้านน่าเซ่งเฮง
เป็นเงิน 600.00 บาท
3. ร้านนานาฟลอร่า
เป็นเงิน 4,800.00 บาท
4. ร้านนันทนาออร์คิดส์
เป็นเงิน 800.00 บาท
5. นางพรนิภา สุวรรณธวัช
เป็นเงิน 6,000.00 บาท

พิจารณาด้านคุณภาพ
และราคาเหมาะสม

ตกลงราคา

ตกลงราคา

3

