แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรมธนารักษ์ สํานักการคลัง ส่วนพัสดุ 2
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ลําดับ
ที่
1.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เหรียญทองคําขัดเงา
จํานวน 25,000 เหรียญ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

781,503,370.บาท

1,825,000
USD. (เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเหรียญ)

คัดเลือก

1. Korea Minting
Security Printing &
ID Card Operating
Corporation
(KOMSCO)
ราคาที่เสนอ
692,500 USD.
ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
2. Singapore
Precision Industries
Pte Ltd
ประเทศสิงคโปร์
ราคาที่เสนอ
700,000 USD.
3. Mennica Polska
Spolka Akcyjna
ประเทศโปแลนด์
ราคาที่เสนอ
810,010.10 USD.

Korea Minting
Security Printing &
ID Card Operating
Corporation
(KOMSCO)
ราคาที่ตกลงซื้อ
692,500 USD.
ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
- เสนอเอกสาร สัญญาเลขที่
หลักฐาน เงื่อนไข 38/2562
และรายละเอียด ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอราคา 2562
รายต่ําสุด
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2.

จ้างเหมาจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรด้านเหรียญ
กษาปณ์”

3,100,000.บาท

4,934,000.บาท

คัดเลือก

3.

จ้างเหมาทําแผ่นพับการ
ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก
และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
จํานวน 300,000 แผ่น

3,000,000.บาท

2,503,800.บาท

คัดเลือก

4. GOZNAK
ประเทศรัฐเซีย
ราคาที่เสนอ
1,295,000 USD.
5. Bavarian State
Mint ประเทศเยอรมนี
ราคาที่เสนอ
1,867,860 USD.
1. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ
6,818,000.- บาท
2. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ราคาที่เสนอ
3,070,000.- บาท
1. บจก. โอ.เอส
พริ้นติ้งเฮ้าส์
ราคาที่เสนอ
2,503,800.- บาท
2. บจก. สินทวี
การพิมพ์
ราคาที่เสนอ
2,889,000.- บาท
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล อาทรการพิมพ์
ราคาที่เสนอ
3,210,000.- บาท

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ราคาที่ตกลงจ้าง
3,070,000.- บาท

- เสนอเอกสาร
หลักฐาน เงื่อนไข
และรายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอราคา
รายต่ําสุด

สัญญาเลขที่
28/2562
ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์
2562

บจก. โอ.เอส
พริ้นติ้งเฮ้าส์
ราคาที่ตกลงจ้าง
2,503,800.- บาท

- เสนอเอกสาร
หลักฐาน เงื่อนไข
และรายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอราคา
รายต่ําสุด

สัญญาเลขที่
43/2562
ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์
2562

- 3 4.

ซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติ ในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เหรียญ Platinum
จํานวน 200 เหรียญ

5.

จ้างเหมาทําแพรแถบประดับ
เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
จํานวน 77,000 เมตร
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขา
และห้องอาบน้ํา สํานักกษาปณ์

6.

1. Mennica Polska
Spolka Akcyjna
ประเทศโปแลนด์
ราคาที่เสนอ
310,010.10 USD.
2. Singapore
Precision Industries
Pte Ltd
ประเทศสิงคโปร์
ราคาที่เสนอ
360,000 USD.
31,184,615.- 31,184,615.- เฉพาะเจาะจง บจก. ยูไนเต็ด
บาท
บาท
วิคเทอร์เรียส สยาม
ราคาที่เสนอ
31,184,615.- บาท

58,309,331.44
บาท

698,000.บาท

469,400
USD.
(เฉพาะ
ค่าใช้จ่าย
ในการผลิต
เหรียญ)

574,000.บาท

คัดเลือก

คัดเลือก

บจก. เอ็มวายอาร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่เสนอ
680,000.39 บาท

Mennica Polska
Spolka Akcyjna
ประเทศโปแลนด์
ราคาที่ตกลงซื้อ
310,010.10 USD.

- เสนอเอกสาร
หลักฐาน เงื่อนไข
และรายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอราคา
รายต่ําสุด

บจก. ยูไนเต็ด
วิคเทอร์เรียส สยาม
ราคาที่ตกลงจ้าง
30,800,000.- บาท

- เสนอเอกสาร
หลักฐานเงื่อนไข
และรายละเอียด
ถูกต้อง

บจก. เอ็มวายอาร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่ตกลงจ้าง
574,000.- บาท

สัญญาเลขที่
37/2562
ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์
2562

สัญญาเลขที่
31/2562
ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์
2562
- เสนอเอกสาร สัญญาเลขที่
หลักฐาน เงื่อนไข 39/2562
และรายละเอียด ลงวันที่ 28
ถูกต้อง
กุมภาพันธ์
- หน่วยงานมี
2562
ความจําเป็นต้อง
ดําเนินการต่อไป
และราคาที่เสนอ
ต่ํากว่าวงเงิน
ดําเนินการ
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จ้างเหมาจัดทําโครงการศูนย์
บริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพย์สินแห่งชาติ

68,000,000.- 68,000,000.บาท
บาท

e-bidding

1. บจก. คอนซัลแทนท์ บจก. จีไอเอส
ราคาทีต่ กลงจ้าง
ออฟเทคโนโลยี
67,200,000.- บาท
ราคาที่เสนอ
67,880,000.- บาท
2. บจก. จีไอเอส
ราคาที่เสนอ
67,200,000.- บาท
3. บจก. บลูโซลูชั่น
ราคาที่เสนอ
66,340,000.- บาท

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามหลักเกณฑ์
การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา

สัญญาเลขที่
42/2562
ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์
2562

