แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
กรมธนารักษ์ สํานักการคลัง ส่วนพัสดุ 1
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่
1.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาทําความสะอาด
สํานักบริหารเงินตรา
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ระยะเวลา
10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3
ธันวาคม 2561 –
30 กันยายน 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

2,169,370.บาท

1,797,206.
40 บาท

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

หจก. โชคภูจา
ประกวดราคา 1. หจก. โชคภูจา
ราคาทีเ่ สนอ
อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ
1,675,952.- บาท
(e-bidding) 1,687,200.- บาท
2. บจก. เอ็น.ซี.ซี.ออล
เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ
1,722,700.- บาท
3. บจก. รักษา
ความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค
ราคาที่เสนอ
1,780,000.- บาท
4. บจก. สแตนดาร์ด
เซอร์วิสเซส
ราคาที่เสนอ
2,182,265.- บาท
5. บจก. ซี.เอ็น.แฟมิลี่
เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ
2,212,000.- บาท

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
ถูกต้องตรงตาม 11/2562
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 3
และเสนอราคา ธันวาคม
ต่ําสุด
2561

- 2 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

2.

จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก
เข้าร่วมให้บริการด้านการ
จ่ายแลก-รับแลกคืนเหรียญ
กษาปณ์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

3.

จ้างเหมาบริการขนย้าย
เหรียญกษาปณ์
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

4.

เช่าบริการเครือข่าย
Internet พร้อมวงจรสื่อสาร
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
บจก. รักษาความ
10,214,220.- 10,214,220.บจก. รักษาความ
เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
บาท
บาท
ปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ ปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ ถูกต้องตรงตาม 21/2562
แคช โซลูชั่นส์
แคช โซลูชั่นส์
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 26
ธันวาคม
(ประเทศไทย)
(ประเทศไทย)
และเป็นผู้ยื่น
2561
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงจ้าง
ข้อเสนอเพียง
10,903,728.- บาท 10,873,728.รายเดียว
บาท
บจก. ไปรษณียไ์ ทย เป็นผู้เสนอ
6,000,000.- 6,000,000.คัดเลือก
1. บจก. รักษาความ
สัญญาเลขที่
ถูกต้องตรงตาม 22/2562
บาท
บาท
ปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ ราคาที่ตกลงจ้าง
5,790,000.- บาท เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 20
แคช โซลูชั่นส์
และเป็นผู้ยื่น
(ประเทศไทย)
ธันวาคม
ข้อเสนอเพียง
ราคาที่เสนอ
2561
รายเดียว
15,515,000.- บาท
2. บจก. ไปรษณีย์ไทย
ราคาที่เสนอ
5,790,000.- บาท
3,596,000.- 3,524,580.- เฉพาะเจาะจง บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท
เป็นผู้เสนอ
หนังสือ
บาท
ราคาที่เสนอ
บาท
โทรคมนาคม
ถูกต้องตรงตาม กรมธนารักษ์
3,524,580.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง
เงื่อนไขที่กําหนด ที่ กค
3,524,580.- บาท
0310/18617
ลงวันที่ 12
ธันวาคม 2561

- 3 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

5.

ซื้อกระดาษถ่ายแบบแปลนที่
ใช้กับเครื่อง KIP รุ่น C
7800 จํานวน 2 ราย

6,711.04 บาท

6,711.04
บาท

บจก. เอ็น.เอส.เอฟ
(ไทยแลนด์)
ราคาที่ตกลงซื้อ
6,711.04 บาท

6.

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
OLYMPIA รุ่น STANDARD
200 จํานวน 1 เครื่อง

3,250.- บาท

3,250.- บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บจก. เอ็น.เอส.เอฟ
(ไทยแลนด์)
ราคาที่เสนอ
6,711.04 บาท
2. บจก. พอร์ด เวลล์
โอเอ ราคาที่เสนอ
11,598.80 บาท
3. บจก. โชคประชา
อิมพอร์ต แอนด์
เอ็กซ์พอร์ต
ราคาที่เสนอ
7,597.- บาท
เฉพาะเจาะจง หจก. ธนรัตน์ เซ็นเตอร์
เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ
3,250.- บาท

หจก. ธนรัตน์
เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ
3,250.- บาท

เป็นผู้เสนอราคา
ซ่อมโดยตรง

7.

ซื้อเก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 1 ตัว

3,210.- บาท

3,210.- บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บจก. ไทยพัฒนา
ครุภัณฑ์
ราคาที่เสนอ
3,210.- บาท
2. หจก. ตงกิจพานิช
ราคาที่เสนอ
3,320.- บาท
3. office Mate
ราคาที่เสนอ
3,290.- บาท

บจก. ไทยพัฒนา
ครุภัณฑ์
ราคาที่ตกลงซื้อ
3,210.- บาท

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
ถูกต้องตรงตาม 42/2562
เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14
และเสนอราคา ธันวาคม
2561
ต่ําสุด

สัญญาเลขที่
43/2562
ลงวันที่ 14
ธันวาคม
2561
สัญญาเลขที่
47/2562
ลงวันที่ 13
ธันวาคม
2561

- 4 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

8.

ซื้อโฟมอัดเม็ดพิเศษสีขาว
เนื้อโฟม จํานวน 2 รายการ

5,992.- บาท

5,992.- บาท

9.

ซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์
กระดาษด้วยระบบไฟฟ้า
แสดงตัวเลข 12 หลัก
จํานวน 1 เครื่อง

2,140.- บาท

2,140.- บาท

10. ซื้อผ้าหมึกสําหรับเครื่อง
14,766.- บาท 14,766.- บาท
Line Printer จํานวน 6 ตลับ

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านอาทรพาณิชย์
ราคาที่เสนอ
5,992.- บาท
2. หจก. โพลิโฟม
ราคาที่เสนอ
6,100.- บาท
3. หจก. ชาญวิทย์การค้า
ราคาที่เสนอ
6,000.- บาท
เฉพาะเจาะจง 1. หจก. ชาญวิทย์การค้า
ราคาที่เสนอ
2,140.- บาท
2. หจก. บรรณสาร
สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ
2,407.50 บาท
3. Poa Shop Online
ราคาที่เสนอ
3,890.- บาท
เฉพาะเจาะจง 1. บจก. ไซน์อนิ
มิลเลนเนี่ยม
ราคาที่เสนอ
16,050.- บาท
2. บจก. ชินเนอร์จิค
เทคโนโลยี
ราคาที่เสนอ
15,729.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ร้านอาทรพาณิชย์
ราคาที่ตกลงซื้อ
5,992.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่
44/2562
ต่ําสุด
ลงวันที่ 14
ธันวาคม
2561

หจก. ชาญวิทย์การค้า
ราคาที่ตกลงซื้อ
2,140.- บาท

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่
46/2562
ลงวันที่ 19
ธันวาคม
2561

บจก. กนกสิน
เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต
ราคาที่ตกลงซื้อ
14,766.- บาท

เป็นผู้เสนอ
ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนด
และเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
52/2562
ลงวันที่ 25
ธันวาคม
2561

- 5 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

3. บจก. กนกสิน
เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต
ราคาที่เสนอ
14,766.- บาท
เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.ดี.เอ็ม
ราคาที่เสนอ
15,671.- บาท

11. ซ่อมกล้องสํารวจ Total
Station จํานวน 1 ชุด

15,671.- บาท 15,671.- บาท

12. ซ่อมกล้องสํารวจ Total
Station จํานวน 1 ชุด

45,475.- บาท 45,475.- บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.ดี.เอ็ม
ราคาที่เสนอ
45,475.- บาท

13. จ้างเหมาบริการดูแล
บํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
(Application และ
Software) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการ
และการแสดงผลบนเครือข่าย
Inter (จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
และการพัฒนาปรับปรุง
ซอฟแวร์ประยุกต์)
GIS : Intranet

1,790,000.บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. จีไอเอส
ราคาที่เสนอ
1,790,000.- บาท

1,790,000.บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

บจก. เอส.ดี.เอ็ม
ราคาที่ตกลงจ้าง
15,671.- บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
รับซ่อมกล้อง
ดังกล่าว

ใบสั่งจ้างเลขที่
44/2562
ลงวันที่ 14
ธันวาคม
2561
บจก. เอส.ดี.เอ็ม
เป็นผู้มีอาชีพ
ใบสั่งจ้างเลขที่
ราคาที่ตกลงจ้าง
รับซ่อมกล้อง
51/2562
45,475.- บาท
ดังกล่าว
ลงวันที่ 25
ธันวาคม
2561
เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
บจก. จีไอเอส
ถูกต้องตรงตาม 17/2562
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,790,000.- บาท เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 14
ธันวาคม
2561

- 6 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

14. จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (Application
และ Software) โครงการ
ระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านที่ราชพัสดุส่วนขยาย
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
15. จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
เครื่องจักรของสํานักบริหาร
เงินตราและสํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่
จํานวน 2 รายการ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ไม่รวมอะไหล่)
16. จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ (เฉพาะ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ระบบที่ทํางานร่วมกับ
ฮาร์ดแวร์)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

4,200,000.บาท

4,200,000.บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. บิซโพเทนเชียล
ราคาที่เสนอ
4,200,000.- บาท

7,370,000.บาท

7,395,325.บาท

เฉพาะเจาะจง บจก. คอลลี่ย์
อินเตอร์แนชชั่นแนล
(ไทยแลนด์)
ราคาที่เสนอ
7,370,000.- บาท

35,550,000.- 35,787,000
บาท
.- บาท

วิธีซื้อหรือจ้าง

คัดเลือก

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1. บจก. ยิบอินซอย
ราคาที่เสนอ
36,300,000.- บาท
2. บจก. เซ็นส์ อินโฟ
เทค
ราคาที่เสนอ
37,200,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
สัญญาเลขที่
บจก. บิซโพเทนเชียล เป็นผู้เสนอ
ถูกต้องตรงตาม 16/2562
ราคาที่ตกลงจ้าง
4,200,000.- บาท เงื่อนไขที่กําหนด ลงวันที่ 19
ธันวาคม
2561
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

บจก. คอลลี่ย์
เป็นผู้เสนอ
อินเตอร์แนชชั่นแนล ถูกต้องตรงตาม
(ไทยแลนด์)
เงื่อนไขที่กําหนด
ราคาที่ตกลงจ้าง
7,370,000.- บาท

สัญญาเลขที่
14/2562
ลงวันที่ 19
ธันวาคม
2561

บจก. ยิบอินซอย
เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ตกลงจ้าง
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
35,550,000.- บาท และเสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาเลขที่
15/2562
ลงวันที่ 14
ธันวาคม
2561

- 7 ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

17. จ้างเหมางานรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง จํานวน
18 รายการ ในที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ กท. 5029 โฉนดที่ดิน
เลขที่ 8180
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

5,550,000.บาท

5,596,000.บาท

คัดเลือก

1. บจก. ฟิวเจอร์
คอนสตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ
5,593,546.98 บาท
2. บจก. เวิลด์เมทัลชีท
ราคาที่เสนอ
6,639,210.90 บาท
3. บจก. ดวงแก้วธนสิน
6,841,152.- บาท

บจก. ฟิวเจอร์
คอนสตรัคชั่น
ราคาที่ตกลงจ้าง
5,550,000.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
เงื่อนไขที่ถูกต้อง 23/2562
และเสนอราคา ลงวันที่ 14
ธันวาคม
ต่ําสุด
2561

