สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ลาดับ Code

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อ/จ้าง

วันที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซี ื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

57A01

ข้อตกลงเลขที่
1/2557

1-ต.ค.-56

เช่าบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ
องค์กรและวงจรความเร็วสูง

2

57A02

เลขที่
25/2556

1-ต.ค.-56

จ้างต้นไม้ตกแต่งสานักงาน

59,064.00 ตกลงราคา ร้านบุรินทร์ฟลอริสท

ร้านบุรินทร์ฟลอริสท

59,064.00

3

57A03

1-ต.ค.-56

จัดซือ้ น้าดืม่

18,489.60 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จากัด

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จากัด

18,489.60

4

57A04 896.4/2556

1-ต.ค.-56

จ้างบริการเก็บรักษาเอกสาร

5

57A05

6

57A06

7

จัดซือ้ หนังสือพิมพ์

บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
ราคา (บาท)

1

-

297,888.00 ตกลงราคา บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จากัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

160,033.48 ตกลงราคา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

6,125.00 ตกลงราคา บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จากัด

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จากัด

297,888.00

160,033.48 แหล่งทีม่ า : ตามสัญญา 896.3/2555 ลงวันที่ 26 กันยายน
2555 ทัง้ นี้ คชจ. ขึน้ อยูก่ ับปริมาณเอกสารทีน่ าเข้าฝาก

6,125.00

1-ต.ค.-56

จ้างพนักงานทาความสะอาดสานักงาน

179,760.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี คอนเมอร์เชียล จากัด

บริษัท ซี ซี คอนเมอร์เชียล จากัด

179,760.00 แหล่งทีม่ า : สัญญาจ้างทาความสะอาดสานักงาน ประจาปี

57A07 DVR4720-

1-ต.ค.-56

จ้างพนักงานขับรถ

192,600.00 ตกลงราคา บริษัท จุลศักดิ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

บริษัท จุลศักดิ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

192,600.00 แหล่งทีม่ า : สัญญาจ้างพนักงานขับรถ ประจาปีงบประมาณ

8

5701

1/2557

17-ต.ค.-56 ซือ้ วัสดุสานักงาน

9

5702

2/2557

21-ต.ค.-56 ซือ้ หมึกปริ้นเตอร์ (สานักตรวจสอบฯ)

8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

8,560.00

10

5703

2.5/2557

6-พ.ย.-56

2,728.50 ตกลงราคา บริษัท ไมโคร ซีเคียว ดีซายน์ จากัด

บริษัท ไมโคร ซีเคียว ดีซายน์ จากัด

2,728.50

11

5704

3/2557

12-พ.ย.-56 ซือ้ หมึกปริ้นเตอร์ (กง.บัญชี)

8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

8,560.00

12

5705

4/2557

13-ธ.ค.-56 ซือ้ เครื่องแฟกซ์

16,531.50 ตกลงราคา บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จากัด

16,531.50

13

5706

6/2557

23-ธ.ค.-56 ซือ้ วัสดุสานักงาน

5,264.47 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

5,264.47

14

5707

-

2-เม.ย.-57 ซ่อมแซมเครื่องเจาะเข้าเล่มเอกสาร

1,765.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจากัด เฟิร์ส ออฟฟิศ เซอร์วสิ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เฟิร์ส ออฟฟิศ เซอร์วสิ

1,765.50

15

5708

6.1/2557

28-เม.ย.-57 นามบัตร

4,601.00 ตกลงราคา บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิ จิ ตอลพริ้นติง้ จากัด

บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิ จิ ตอลพริ้นติง้ จากัด

4,601.00

16

5709

7/2557

12-พ.ค.-57 ซือ้ วัสดุสานักงาน

20,333.64 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

20,333.64

17

5710

8/2557

28-พ.ค.-57 ซ่อมประตู

19,000.00 ตกลงราคา 1) บริษัท วิน แฮน เดิล
2) นายวิบูลย์ โรจน์ประดิษฐ์

บริษัท วิน แฮน เดิล

19,000.00

สัญญาเลขที่
1/2557

V/10/2013-B

บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

10,964.01 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

งบประมาณ 2556 ตามสัญญาเลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 1
ตุลาคม 2555
2556 ตามสัญญาเลขที่ DVR4720-VI/10/2012-B

10,964.01

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ลาดับ Code

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อ/จ้าง

วันที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซี ื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ
ราคา (บาท)

18

5711

9/2557

6-มิ.ย.-57

21,945.70 ตกลงราคา บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จากัด

21,945.70

19

5712

10/2557

10-มิ.ย.-57 หมึกเครื่องโทรสาร

5,457.00 ตกลงราคา บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จากัด

5,457.00

20

5713

11/2557

9 ก.ค. 57

รายงานประจาปี เล่มปี 2556

89,880.00 ตกลงราคา บริษัท ปรีชาธร อินเตอร์พริ้น จากัด

บริษัท ปรีชาธร อินเตอร์พริ้น จากัด

89,880.00

21

5714

12/2557

9 ก.ค. 57

ซือ้ ซาก switch

10,165.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด

10,165.00

3,103.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ริโก้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

22

5715

13/2557

15ก.ค. 57 ซือ้ วัสดุสานักงาน (Hub)

23

5716

14/2557

22 ก.ค. 57 ซือ้ วัสดุสานักงาน

5,255.45 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

5,255.45

24

5717

-

25

5718

15/2557

19-ส.ค.-57 ค่ามัดจาเครื่อง Card Reader สาหรับ
E-Stamp
3-ก.ย.-57 ซือ้ หมึก เครื่อง SP4310N (ของบัญชี)

19,795.00 ตกลงราคา บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

19,795.00

17,120.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

17,120.00

26

5719

16/2557

3-ก.ย.-57

27

5720

17/2557

16-ก.ย.-57 ซือ้ วัสดุสานักงาน

14,712.39 ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)

14,712.39

28

5721

18/2557

16-ก.ย.-57 จ้างติดตัง้ Database Formula

29,960.00 ตกลงราคา บริษัท บลูเบรน โซลูชนั่ จากัด

บริษัท บลูเบรน โซลูชนั่ จากัด

29,960.00

29

57A08

1-ก.ย.-57

29,211.00 ตกลงราคา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

30

57B01

2/2557 16-ธ.ค.-56 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์

31

57B02

32

57B03

4/2557 31-ก.ค.-57 จ้างบริษัทที่ปรึกษาในการสารวจความพึง
พอใจของผูร้ ับบริการ
5/2557 25-ก.ย.-57 จ้างบริษัทที่ปรึกษาการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตัง้

33

57B04 BBS01/2557 1-เม.ย.-57 จ้างบารุงรักษา (Maintenance)
โปรแกรมฟอร์มูลา (Formula)

ทานามบัตรคุณพรชัยฯ

จ้างบริการเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

2,247.00 ตกลงราคา บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิ จิ ตอลพริ้นติง้ จากัด

280,000.00 ตกลงราคา 1) บริษัทไอที แมเนเจอร์ จากัด
2) บริษัท นายเอ็กซ์เพิร์ท จากัด
3) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟมีเดีย จากัด

บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิ จิ ตอลพริ้นติง้ จากัด

3,103.00

2,247.00

29,211.00 คาบเกี่ยวปี 57 -58 (13 เดือน 1ก.ย.57-30ก.ย.58)

บริษัท นายเอ็กซ์เพิร์ท จากัด

280,000.00

65,000.00 ตกลงราคา 1) บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสริซ์ จากัด
2) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
40,000.00 ตกลงราคา 1) บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

65,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

40,000.00

80,250.00 ตกลงราคา บริษัท บลูเบรน โซลูชนั่ จากัด

บริษัทบลูเบรน โซลูชนั่ จากัด

80,250.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ลาดับ Code

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อ/จ้าง

วันที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

34

57C01

3/2557

1-ส.ค.-57

เช่ารถยนต์ส่วนกลาง

35

57C02 สัญญาเลขที่
2/2557

2-ก.ค.-57

เช่าคอมพิวเตอร์ (ทั้งสานักงาน)

รวม

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธซี ื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

831,069.00

สอบราคา

1) บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด
(มหาชน)
2) บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จากัด

1,854,237.24

สอบราคา

1) บริษัท ริโก้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ริโก้ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย)
2) บริษัท ซีออน จากัด
จากัด
3) บริษัท เอ็น พี โปรแคร์ จากัด

4,411,676.48

บาท

สรุป
งบประมาณ ปี 2557

4,411,676.48 บาท

จานวนเงินที่จดั ซื้อทั้งสิ้นปี 2557

4,411,676.48 บาท

วิธกี ารจัดซื้อ
(1) วิธสี อบราคา จานวน 2 รายการ
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ
(2) วิธตี กลงราคา 33 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

2,685,306.24 บาท
5.88 ของจานวนโครงการ
60.87 ของจานวนเงินที่จดั ซื้อทั้งสิ้น ปี 2557
1,726,370.24 บาท

คิดเป็นร้อยละเท่ากับ

97.06 ของจานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละเท่ากับ

39.13 ของจานวนเงินที่จดั ซื้อทั้งสิ้น ปี 2557

หมายเหตุ
ราคา (บาท)

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จากัด
(มหาชน)

831,069.00 5 ปี (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2562)

1,854,237.24 36 เดือน (2ก.ค.57-1ก.ค.60)

รวม

4,411,676.48 บาท

