แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
กรมธนารักษ์ สํานักการคลัง ส่วนพัสดุ 1
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

1.

จ้างเหมาปรับปรุงห้องทํางาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 4 อาคารกรมธนารักษ์

861,300.บาท

801,900.บาท

2.

จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (Application
และ Software Tools)
โครงการระบบบริหารจัดการ
ทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินส่วนขยาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

301,536.บาท

301,536.บาท

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
สัญญาเลขที่
ประกวดราคา 1. หจก. เอ็ม เอ็น
หจก. เอ็ม เอ็น เพ็นท์ เป็นผู้เสนอ
ถูกต้องตรงตาม 4/2562
อิเล็กทรอนิกส์ เพ็นท์ ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงจ้าง
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 7
(e-bidding) 759,300.- บาท
759,300.- บาท
และเสนอราคา พฤศจิกายน
2. บจก. หนึ่งสองสามสี่
2561
เน็กซ์
ต่ําสุด
ราคาที่เสนอ
788,911.- บาท
เฉพาะเจาะจง บจก. สกอร์โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ
301,536.- บาท

บจก. สกอร์โซลูชั่น
ราคาที่ตกลงจ้าง
301,536.- บาท

เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
ถูกต้องตรงตาม 31/2562
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน
2561

- 2 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

3.

จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (Application
และ Software Tools)
โครงการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
จ้างทําข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์
(Clipping News)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

139,000.บาท

139,000.บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. ดีทรัช
ราคาที่เสนอ
139,000.- บาท

บจก. ดีทรัช
ราคาที่ตกลงจ้าง
139,000.- บาท

218,280.บาท

218,280.บาท

บจก. อินโฟเควสท์
ราคาที่ตกลงจ้าง
218,280.- บาท

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่
31/2562
ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน
2561

จ้างเหมาบริการดูแล
บํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขอุปกรณ์ระบบประชุม
ทางไกล

2,996,000.บาท

3,000,000.บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บจก. อินโฟเควสท์
ราคาที่เสนอ
218,280.- บาท
2. บจก. เวิร์คลิง้ ค์
ราคาที่เสนอ
263,220.- บาท
3. บจก. ทริปเปิล เอท
ไอเดียส์
ราคาที่เสนอ
256,800.- บาท
เฉพาะเจาะจง บมจ. แพลนเน็ต
คอมมิวเนเคชั่น เอเชีย
ราคาที่เสนอ
2,996,000.- บาท

บมจ. แพลนเน็ต
คอมมิวเนเคชั่น
เอเชีย
ราคาที่ตกลงจ้าง
2,996,000.- บาท

เป็นผู้เสนอ
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
ตรงตามกําหนด

สัญญาเลขที่
10/2562
ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน
2561

4.

5.

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
ถูกต้องตรงตาม 29/2562
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน
2561

- 3 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

6.

เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)
ขนาด 12 ที่น่งั (ดีเซล)
จํานวน 3 คัน

3,909,780.บาท

4,455,000.บาท

7.

จ้างเหมาบริการดูแล
849,000.- 1,231,166.67 ประกวดราคา
บํารุงรักษาและซ่อมแซม
บาท
บาท
อิเล็กทรอนิกส์
แก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของ
(e-bidding)
ศูนย์บริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ (3 แห่ง)
จ้างทําความสะอาดสํานัก
1,612,584.16 2,170,000.- ประกวดราคา
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
บาท
บาท
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

8.

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ประกวดราคา 1. บจก. ที. เค. วาย
อิเล็กทรอนิกส์ ลิสซิ่ง
(e-bidding) ราคาทีเ่ สนอ
3,909,780.- บาท
2. บจก. นครชัยศรี
ฮอนด้า ออโตโมบิล
ราคาที่เสนอ
4,300,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
สัญญาเลขที่
บจก. ที. เค. วาย
เป็นผู้เสนอ
เงื่อนไขที่ถูกต้อง 7/2562
ลิสซิ่ง
ราคาที่ตกลงเช่า
และเสนอราคา ลงวันที่ 20
3,909,780.- บาท ต่ําสุด
พฤศจิกายน
2561
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

บจก. บิวดิ้ง มายด์
โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ
849,000.- บาท

บจก. บิวดิ้ง มายด์
โซลูชั่น
ราคาที่ตกลงจ้าง
849,000.- บาท

เป็นผู้เสนอ
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
ตรงตามกําหนด

1. หจก. ยูเนี่ยนเปอร์
เฟคท์
ราคาที่เสนอ
1,759,4182.72 บาท
2. บจก. เอ็น. ซี. ซี.
ออล เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ
1,861,800.- บาท
3. บจก. คลีนเนอรี่
ราคาที่เสนอ
1,904,400.- บาท

หจก. ยูเนี่ยนเปอร์
เฟคท์
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,759,4182.72
บาท
(จ้าง 11 เดือน
คงเหลือ
1,612,584.16 บาท

เป็นผู้เสนอ
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
และเสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาเลขที่
20/2562
ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน
2561
สัญญาเลขที่
13/2562
ลงวันที่ 31
ตุลาคม 2561

- 4 ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
4. บจก. รักษาความ
ปลอดภัย ที.เอส.จี
อินเตอร์การ์ด
ราคาที่เสนอ
2,000,000.- บาท
5. บจก. เอ.เอ็น.จี.
แมเรจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส
ราคาที่เสนอ
2,004,288.- บาท
6. บจก. เค.เอส.ซี
คลีนนิ่ง เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ
2,0896,500.- บาท
7. บจก. เอวา อาร์เอส
คอร์ปอเรชั่น
ราคาที่เสนอ
2,088,092.48 บาท
8. บจก. เอลาฬุก
เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ
2,104,900.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

- 5 ลําดับ
ที่

9.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (Application
และ Software Tools)
โครงการระบบทะเบียนคุม
เงินฝากคลังและสวัสดิการ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
10. จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (Application
และ Software Tools)
โครงการติดตั้งสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

135,000.บาท

135,000.บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. เอทูพี โซลูชั่น
ราคาที่เสนอ
135,000.- บาท

บจก. เอทูพี โซลูชั่น
ราคาที่ตกลงจ้าง
135,000.- บาท

336,000.บาท

336,000.บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. เอส ไอ มีเดีย
ราคาที่เสนอ
336,000.- บาท

บจก. เอส ไอ มีเดีย
ราคาที่ตกลงจ้าง
336,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
เป็นผู้เสนอ
ถูกต้องตรงตาม 27/2562
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน
2561

เป็นผู้เสนอ
ใบสั่งจ้างเลขที่
ถูกต้องตรงตาม 26/2562
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน
2561

- 6 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

11. จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (Application
และ Software Tools)
โครงการระบบโปรแกรม
ประยุกต์ โครงการระบบรหัส
แท่ง (Barcode) เพื่อรองรับ
การเปิดศูนย์บริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์ 6 แห่ง
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

400,000.บาท

400,000.บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. วี-สมาร์ท
ราคาที่เสนอ
400,000.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
บจก. วี-สมาร์ท
ราคาที่ตกลงจ้าง
400,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่
เป็นผู้เสนอ
ถูกต้องตรงตาม 28/2562
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน
2561

