สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักบริหารกลาง กลุ่มงานคลังและพัสดุ
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จ้างดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ 2559

2

จ้างบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
และระบบสุขาภิบาล ประจาปี
งบประมาณ 2559
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

3

4

จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารแรงงาน
ประจาปีงบประมาณ 2559

5

ซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ 3

6

ซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ 4

7

8
9

จ้างบารุงรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน และระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ปีงบประมาณ 2559
จ้างแปลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์ของ
กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2558
ซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ 1 และรายการที่ 2

10 สัญญาจ้างเหมาบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ 2559
11 จ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจาใน
หนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ 2559

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
816,000 บาท

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

816,000 บาท

801,600 บาท

801,600 บาท

1,916,640 บาท 1,900,320 บาท

720,000 บาท

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ

วิธีพิเศษ
วิธีพิเศษ

ร้าน โกลด์แฮนด์

801,600 บาท

ร้าน โกลด์แฮนด์

1,899,000 บาท
1,884,000 บาท
1,889,000 บาท

ร้าน โอเอ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น

573,120 บาท
690,595 บาท
648,000 บาท
566,244 บาท
1,632,820 บาท
1,630,894 บาท
1,790,000 บาท
3,076,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์

573,120 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
ถูกต้อง

บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จากัด

1,630,894 บาท

5/2559
28 ตุลาคม 2558

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

3,076,000 บาท

3,120,120 บาท
3,131,676 บาท
1,014,000 บาท

มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด
มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

บริษัท บิซโพเทนเชียล จากัด

968,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

7/2559
28 ตุลาคม 2558

445,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ แอดวานซ์ทรานสเลชั่น

445,200 บาท

บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จากัด

21,681,410 บาท

เป็นการจ้างที่
ให้บริการต่อเนื่อง
มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

8/2559
28 ตุลาคม 2558
9/2559
29 ตุลาคม 2558

บริษัท เมอร์คิวรี่ โกลบอล
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด

864,600 บาท

วิธีสอบราคา

1. บจ. รักษ์ ควอลิตี้ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส
2. ร้าน โอเอ อินเตอร์เทรด คอร์ปอเรชั่น
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็น ฟินนิช

วิธีตกลงราคา

22,038,000 บาท 22,038,000 บาท วิธี e - bidding

950,000 บาท

1,030,000 บาท

วิธีพิเศษ

1,440,000 บาท 1,500,800 บาท วิธี e - bidding

ห้างหุ้นส่วนสามัญ แอดวานซ์ทรานสเลชั่น
รายการที่ 1
1. บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จากัด
2. บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จากัด
รายการที่ 2
1. บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จากัด
2. บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จากัด
3. บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จากัด
บริษัท เมอร์คิวรี่ โกลบอล
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
บริษัท โพส พับชิงชิง จากัด (มหาชน)

ราคา
816,000 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1/2559
14 ตุลาคม 2558

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
ร้าน สมนึกการเกษตร

701,240 บาท

566/หน้า

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นผู้รับจ้างรายเดิม
ที่มีประสบการณ์ และมี
ความชานาญเป็นพิเศษ
801,600 บาท
เป็นผู้รับจ้างรายเดิม
ที่มีประสบการณ์ และมี
ความชานาญเป็นพิเศษ
1,805,500 บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

ราคา
816,000 บาท

วิธี e - bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณการพิมพ์
2. บริษัท ออนป้า จากัด
3. บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป จากัด
4. ไอเดีย สแควร์
1,642,000 บาท 1,642,000 บาท วิธี e - bidding 1. บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จากัด
2. บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จากัด
3. บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จากัด
3,136,000 บาท 3,136,000 บาท วิธี e - bidding 1. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์
ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
2. บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จากัด
3. บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จากัด
1,210,000 บาท 1,014,000 บาท วิธี e - bidding
บริษัท บิซโพเทนเชียล จากัด

450,000 บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้าน สมนึกการเกษตร

15,382,320 บาท
15,485,040 บาท
6,299,090 บาท
6,486,340 บาท
6,860,000 บาท
864,600 บาท

1,438,080 บาท

บริษัท โพส พับชิงชิง จากัด (มหาชน)

เป็นผู้รับจ้างรายเดิม
ที่มีประสบการณ์ และมี
ความชานาญเป็นพิเศษ
1,438,080 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2/2559
14 ตุลาคม 2558
3/2559
15 ตุลาคม 2558
(สัญญามีผลตั้งแต่วันที่
16 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59)
4/2559
21 ตุลาคม 2558

6/2559
28 ตุลาคม 2558

10/2559
29 ตุลาคม 2558
11/2559
29 ตุลาคม 2558

