แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
กรมธนารักษ์ สานักการคลัง ส่วนพัสดุ 2
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่
1.

2

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาทากล่องบรรจุ
เหรียญที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธี บรมราชาภิเษก
ชนิดเข็มรมดาพ่นทรายพิเศษ
และชนิดทองแดงรมดา
พ่นทรายพิเศษ
100,000 กล่อง
ซื้อรถยก (Fork lift)
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
ใช้แบตเตอรี่ ยกได้ไม่น้อยกว่า
3.5 ตัน จานวน 2 คัน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

29,000,000.บาท

29,000,000.บาท

คัดเลือก

5,000,000.บาท

4,665,200.บาท

e-bidding

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
1.บจก. โปรเอคเซล
บจก แพคเกจดีส
- เสนอเอกสาร
สัญญาเลขที่
ราคาที่เสนอ
เพลย์
หลักฐานเงื่อนไข /582562
32,100,000.- บาท อินเตอรฺเนชั่ลแนล
และรายละเอียด ลงวันที่ 25
2.บจกแพคเกจดีส .
ราคาที่ตกลงจ้าง
ถูกต้อง
มีนาคม
เพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 28,900,บาท -.000 - เป็นผู้เสนอราคา 2562
ราคาที่เสนอ
รายต่าสุด
28,900,000.- บาท
1.บจก
มินเซนแมชีนเนอรี.่
ราคาที่เสนอ
3,488,200.- บาท
2.บจก.มาสเตอร์อิม
แทคท์
ราคาที่เสนอ
2,675,000.- บาท
3.บจก.จีทีเอ็ม
ราคาที่เสนอ
1,780,000.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

บจกจีทีเอ็ม .
- เสนอเอกสาร
ราคาที่ตกลงซื้อ
หลักฐานเงื่อนไข
1,780,000.- บาท และรายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอราคา
รายต่าสุด

สัญญาเลขที่
/402562
ลงวันที่ 4
มีนาคม
2562

- 2 -

3.

จ้างเหมาทากล่องบรรจุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประเภทหนังเทียม
ประจาปีงบประมาณ
พ .ศ.2562
จานวน 2 ประเภท
)รายการ 6 รวม(

4.

ซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสร
คุณภาพน้าขาวไม่น้อยกว่า
95% และพลอยพร้อมฝัง
จานวน 4 ประเภท

5.

ซื้อสีลงยาชนิดก้อน
)ยาร้อน(
จานวน 2 รายการ

986,124.บาท

986,124.บาท

e-bidding

23,465,106.15 23,952,608.05
บาท
บาท

1,570,-.500
บาท

1,570,-.500
บาท

e-bidding

4.บจก เอเชียโค.
แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
(เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้อง)
1.บจกเทรเชอร์ .
บ๊อกซ์
ราคาที่เสนอ )สีเขียว(
-656,400บาท -.
)สีน้าเงิน(
-124,000บาท -.
2.บจก.แกรนด์ พารากอน
ราคาที่เสนอ )สีเขียว(
-125,000บาท -.
บจกภูรินทร์ ครีเอชั่น . บจก ภูรินทร์ ครีเอชั่น
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ
23,952,608.05
23,465,106.15
บาท
บาท
นางสาว พวงเพชร
ลาภธนทรัพย์กุล
ราคาที่เสนอ
1,390,000บาท -.

นางสาว พวงเพชร
ลาภธนทรัพย์กุล
ราคาที่ตกลงซื้อ
1,390,000บาท -.

- เสนอเอกสาร
หลักฐาน เงื่อนไข
และรายละเอียด
ถูกต้อง
- หน่วยงานมี
ความจาเป็นต้อง
ดาเนินการต่อไป
และราคาที่เสนอ
ต่ากว่าวงเงิน
ดาเนินการ
เป็นบริษัทที่มี
ความสามารถใน
การฝังชิ้นงานที่มี
คุณภาพ มีผลงาน
เชิงประจักษ์

สัญญาเลขที่
47/2562
ลงวันที่ 13
มีนาคม
2562

สัญญาเลขที่
/482562
ลงวันที่ 11
มีนาคม
2562
สัญญาเลขที่
/492562
ลงวันที่ 18
มีนาคม
2562

- 3 6.

จ้างเหมาจัดโครงการอบรม
และศึกษาดูงานด้านการ
อนุรักษ์ทรัพย์สิน

1,500, -.000
บาท

7.

จ้างซ่อมเตาอบอ่อน ยี่ห้อ
KOHNLE
จานวน 2 เตา

20,460,000.- 20,458,000.89 เฉพาะเจาะจง บจก มีทัล แฟบริเคเต็ด. บจกมีทัลแฟ บริเคเต็ด.
บาท
บาท
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
20,458,000. 89 20,426, 300.- บาท
บาท

เป็นผู้ขายและ
ผู้แทนจาหน่าย
เพียงรายเดียว
ในประเทศไทย

สัญญาเลขที่
50/2562
ลงวันที่ 21
มีนาคม
2562

8.

จ้างเหมาทากล่องบรรจุ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ชนิดเหรียญเงินขัดเงา จานวน
50,0000 กล่อง

8,500,000.บาท

- เสนอเอกสาร
หลักฐาน
เงื่อนไข และ
รายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอ
ราคารายต่าสุด

สัญญาเลขที่
55/2562
ลงวันที่ 25
มีนาคม
2562

1,188,-.500
บาท

8,500,000.บาท

คัดเลือก

คัดเลือก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เสนอเอกสาร
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงจ้าง
หลักฐาน เงื่อนไข
1,188,500.- บาท 1,188,500.- บาท และรายละเอียด
ถูกต้อง
- หน่วยงานมี
ความจาเป็น
ดาเนินการต่อไป
และราคาที่เสนอ
ต่ากว่าวงเงิน
ดาเนินการ

1.บจกโปรเอเซล .
บจกโปรเอเซล .
ราคาที่เสนอ
ราคาทีต่ กลงจ้าง
8,453,000บาท -. 8,431,600.- บาท
2.บจกเทรเชอร์ บ๊อกซ์.
ราคาที่เสนอ
12,840,000.- บาท

สัญญาเลขที่
44/2562
ลงวันที่ 4
มีนาคม
2562

- 4 9.

จ้างเหมาทากล่องบรรจุเหรียญ 1,533,946. 04 1,533,946. 04
กาชาดสมนาคุณ
บาท
บาท
จานวน 2 ประเภท
รวม 4 รายการ

10. จ้างเหมาปรับปรุงระบบ
รดน้าต้นไม้
จานวน 1 ระบบ

1,200,000.บาท

1,164,254. 52
บาท

11. จ้างเหมาทาเข็มกลัด
ติดแพรแถบ
จานวน 2 รายการ

17,950,000.บาท

17,950,000.บาท

e-bidding

1.บจกแพคเกจดีส.
เพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคาที่เสนอ
1,497,650.- บาท
2.บจก
แกรนด์ พารากอน.
ราคาที่เสนอ
1,225,000.- บาท
3.บจก นอร่า.
เอ็นเตอร์ไพรส์
เสนอตั
) วอย่างไม่ถูกต้อง(
e-bidding 1.บจก เอเจนเทค .
ราคาที่เสนอ
1,159,600.- บาท
2.บมจแมคทริค .
ราคาที่เสนอ
990,000.- บาท
คัดเลือก

บจกแกรนด์พารากอน . - เสนอเอกสาร
ราคาที่ตกลงจ้าง
หลักฐาน
1,220,564.- บาท เงื่อนไข และ
รายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอ
ราคารายต่าสุด

สัญญาเลขที่
35/2562
ลงวันที่ 1
มีนาคม
2562

บมกแมคทริค.
ราคาที่ตกลงจ้าง
990,000.- บาท

- เสนอเอกสาร
หลักฐาน
เงื่อนไข และ
รายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอ
ราคารายต่าสุด

สัญญาเลขที่
52/2562
ลงวันที่ 25
มีนาคม
2562

- เสนอเอกสาร
หลักฐานเงื่อนไข
และรายละเอียด
ถูกต้อง
- เป็นผู้เสนอ
ราคารายต่าสุด

สัญญาเลขที่
41/2562
ลงวันที่ 4
มีนาคม
2562

1.บจก– เอส . เทค
บจก มีทัล แฟบริเคเต็ด.
โมลด์ แอนด์ พาร์ท
ราคาทีต่ กลงจ้าง
(เสนอตัวอย่างไม่ถูกต้อ) ง 11,189,500.- บาท
2.บจกมีทัล .แฟบริเคเต็ด
ราคาที่เสนอ
11,190,060.- บาท

- 5 3.บจกภูรินทร์ ครีเอชั่น .
ราคาที่เสนอ
12,733,000.- บาท
4.บจกไอโมด .
ราคาที่เสนอ
17,301,900.- บาท
5.บจกฟาร์อ .ีส บิส
ซิเนสอินเตอร์เทรด
ราคาที่เสนอ
17,601,500.- บาท

