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

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

1.

โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม

23,700,000.บาท

25,286,700.บาท

e-bidding

2

จ้างเหมาบริการ
ล้างเครื่องปรับอากาศ
ของสานักบริหารเงินตรา
พ.ศ. 2562

779,912.-.30
บาท

848,341.-.48
บาท

e-bidding

1.บจก.ยิบอินซอย
ราคาที่เสนอ
23,850,บาท -.300
2.บจก.พีพี ออนไทม์
(เสนอเงื่อนไข
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง)
1.หจก ศิริวงศ์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่เสนอ
779,912.30.- บาท
2.บจก. คูลพีค แอร์
ราคาที่เสนอ
796,080.- บาท
3.หจก.เอส.ดับบลิว.เจ.
เอนจิเนียริ่ง
เสนอเงื่อนไข(
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง)
4.บจก.อินเตอร์ เม็คเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จากัด
(เสนอเงื่อนไข
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง)

แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
โดยสังเขป
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
เป็นผู้เสนอ
สัญญาเลขที่
บจก.ยิบอินซอย
เงื่อนไขที่ถูกต้อง 38/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ
23,700,บาท -.000 ตรงตามกาหนด ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์
2562
หจก ศิริวงศ์ .
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่ตกลงจ้าง
779,912. -.30
บาท

เป็นผู้เสนอ
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
และเสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาเลขที่
54/2562
ลงวันที่ 25
มีนาคม
2562
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3.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเหรียกษาปณ์”

950,000.บาท

950,000.บาท

4.

จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณา
การและพัฒนาสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์กร
(Enterprise Architecture)

7,000,000.บาท

7,000,000.บาท

5.

จ้างที่ปรึกษาร่วมให้คาปรึกษา
แนะนาในการจัดทา
รายละเอียดการคัดเลือก
ผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม
มุกดาหาร และหนองคาย
กรณีพิจารณาหัวข้อที่ 2
รูปแบบจาลองเชิงธุรกิจ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของ
กรมธนารักษ์” ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2562

75,-.000
บาท

75,-.000
บาท

3,446,850.บาท

3,695,-.450
บาท

6.

คัดเลือก

5.หจก.เควิง วิศวกรรม
(เสนอเงื่อนไขไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง)
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ราคาที่ตกลงจ้าง
ราคาที่เสนอ
950,บาท -.000
950,บาท -.000

เป็นผู้เสนอ
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
ตรงตามกาหนด

เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ราคาที่เสนอ
7,000,000.- บาท

เป็นผู้เสนอ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ เงื่อนไขที่ถูกต้อง
ตรงตามกาหนด
ทหารลาดกระบัง
ราคาที่ตกลงจ้าง
7,000,000.- บาท

เฉพาะเจาะจง ม.ธรรมศาสตร์
ราคาที่เสนอ
75,000.- บาท

ม.ธรรมศาสตร์
ราคาที่ตกลงจ้าง
75,000.- บาท

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยมหิดล
ราคาที่เสนอ
3,446,850.- บาท

เป็นผู้เสนอ
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
ตรงตามกาหนด

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ตกลงจ้าง
เงื่อนไขที่ถูกต้อง
3,446,850.- บาท ตรงตามกาหนด

สัญญาเลขที่
53/2562
ลงวันที่ 13
มีนาคม
2562
สัญญาเลขที่
34/ 2562
ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์
2562
ใบสั่งจ้างเลขที่
71/2562
ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์
2562

สัญญาเลขที่
45/2562
ลงวันที่ 4
มีนาคม
2562

- 3 7.

8.

9.

จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา 75,000.- บาท
แนะนา ในการอ่าน
รายละเอียดและจัดทาข้อมูล
รายละเอียดการคัดเลือก
ข้อเสนอของผู้ลงทุนแต่ละราย
ของผู้เสนอโครงการลงทุนใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม มุกดาหาร
และหนองคาย กรณีการ
พิจารณาข้อเสนอการลงทุน
หัวข้อที่ 1 (Land use and
Masterplanning)
จ้างจัดโครงการฝึกอบรม
5,250,000.หลักสูตร การบริหารจัดการ“
บาท
ทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบ
รุ่นที่”เศรษฐกิจดิจิทัล
2/ 2562(ระดับสูง)
จ้างเหมาบริการบารุงรักษา
698,000.และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
บาท
คอมพิวเตอร์ (Application
และ Software Tools)
โครงการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสาคัญที่ราชพัสดุ
การบริหารงานพัสดุ การ
บริหารงานด้านกฎหมาย)
ระบบสารบรรณ

75,000.- บาท

เฉพาะเจาะจง

4,629,000.บาท

คัดเลือก

574,000.บาท

เฉพาะเจาะจง

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ราคาที่เสนอ
75,000.- บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระ - เป็นผู้มีอาชีพ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร รับจ้างดังกล่าว
ลาดกระบัง
ราคาที่ตกลงจ้าง
75,000.- บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่
71/2562
ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์
2562

ม.ธรรมศาสตร์
ราคาที่เสนอ
4,180,000.-บาท

ม.ธรรมศาสตร์
ราคาที่ตกลงจ้าง
4,180,000.-บาท

บจก.ซัมมิท
คอมพิวเตอร์
776,000.-บาท

บจก.ซัมมิท
คอมพิวเตอร์
776,000.-บาท

สัญญาเลขที่
29/ 2562
ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์
2562
สัญญาเลขที่
39/2562
ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์
2562

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กรมธนา
รักษ์กาหนดเพียง
รายเดียว
เป็นผู้รับจ้าง
รายเดิม

- 4 อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
เงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
10. จ้างเหมาบารุงรักษาซ่อมแซม 17,000,000.แก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
บาท
และอุปกรณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กรมธนารักษ์ ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ.2562
11. จ้างเหมาบริการดูแล
3,880,000.บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
บาท
อุปกรณ์สนับสนุนการทางาน
ของ Data Center ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
12. จ้างเหมาบริการรักษาความ
1,079,540.ปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์
บาท
เหรียญและอาคารพิพิธ
บางลาพู ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

13. จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารของ

17,000,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อินฟอร์เมชั่น
บาท
เซอร์วิส แอนด์
คอนซัลแทนท์
17,000,000.-บาท
3,716,110.บาท

1,135,400.บาท

บจก.อินฟอร์เมชั่น
เซอร์วิส แอนด์
คอนซัลแทนท์
16,700,000.-บาท

เป็นผู้รับจ้าง
รายเดิม

สัญญาเลขที่
30/ 2562
ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์
2562

เฉพาะเจาะจง บจก.ไซท์ เพร พาเรชั่น บจก.ไซท์ เพร พาเรชั่น เป็นผู้รับจ้าง
แมเนจเมนท์
แมเนจเมนท์
รายเดิม
ราคาที่เสนอ
ราคาที่เสนอ
3,716,110.-บาท
3,716,110.-บาท
e-bidding

1.บจก.รักษาความ
ปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น
การ์ด ราคาที่เสนอ
1,099,900.-บาท
2.บจก.รักษาความ
ปลอดภัย เอส.วาย.พี.
แมนเนจเม้นท์ แอนด์
บิสสิเนส
ราคาที่เสนอ
1,108,520.-บาท
995,000.-บาท 973,200.-บาท เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระ

บจก.รักษาความ
ปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น
การ์ด
ราคาที่ตกลงจ้าง
1,070,000.-บาท

องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระ

สัญญาเลขที่
33/ 2562
ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์
2562
เป็นผู้ยื่น
สัญญาเลขที่
ข้อเสนอถูกต้อง 36/ 2562
ตรงตามเงื่อนไข ลงวันที่ 28
ที่กาหนดและ กุมภาพันธ์
เสนอราคา
2562
ต่าสุด

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

สัญญาเลขที่
26/ 2562

- 5สานักทรัพย์สินมีค่าของ
ราคาที่เสนอ
แผ่นดิน ถนนเจ้าฟ้า ประจาปี
940,800.-บาท
งบประมาณ พ.ศ.2562
14. จ้างเหมาบริการรักษาความ
3,292,800.- 3,406,200.เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์
ปลอดภัยสานักบริหารเงินตรา
บาท
บาท
ทหารผ่านศึก
รังสิต และหน่วยรับและจ่าย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
แลกเหรียญกษาปณ์ สานัก
ราคาที่เสนอ
บริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์
3,292,800.-บาท
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
15. ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ 10,000,000.- 9,999,928.96 e-bidding บจก.จีไอเอส
ดาวเทียม (GPS)
บาท
บาท
ราคาที่เสนอ
จานวน ชุด 4
9,995,500.-บาท
16. ซื้อโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ระบบ Intranet และ
Internet

37,270,000.บาท

41,171,950.บาท

e-bidding

1.บจก.เทเลเน็ท
ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ
36,850,000.-บาท
2.บจก.แอดวานซ์
โซลูชั่น แอนด์ เทค
โนโลยี่
ราคาที่เสนอ
37,000,000.-บาท
17. จ้างพิมพ์บัญชีท้ากฎกระทรวง 3,370.50 บาท 3,370.50บาท เฉพาะเจาะจง สานักพิมพ์
จานวน 100 แผ่น
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา

บรมราชูปถัมภ์
ราคาที่ตกลงจ้าง
940,800.-บาท
องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก
ในพระบรราชูปถัมภ์
ราคาที่ตกลงจ้าง
3,292,800.-บาท

เป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์
2562
สัญญาเลขที่
27/ 2562
ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์
2562

บจก.จีไอเอส
ราคาที่ตกลงซื้อ
9,975,500.-บาท

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ สัญญาเลขที่
ถูกต้องเพียง
32/ 2562
รายเดียว
ลงวันที่28
กุมภาพันธ์
2562
บจก.เทเลเน็ท
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ สัญญาเลขที่
ซัพพลาย
ถูกต้องตรงตาม 57/ 2562
ราคาที่ตกลงซื้อ
เงื่อนไขที่กรมธนา ลงวันที่ 25
36,850,000.-บาท รักษ์กาหนดและ มีนาคม
เสนอราคาต่าสุด 2562

สานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา

ใบสั่งจ้างเลขที่
91/2562
ลงวันที่ 28
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18. จ้างทาคาแปลสัญญาเช่าที่ดิน
จานวน ประมาณ 6 แผ่น

12,100บาท-.

12,100.-บาท

ราคาที่เสนอ
= 3,370.50 บาท
เฉพาะเจาะจง นางสาวอาริยา ภาษี
ราคาที่เสนอ
= 12,100.-บาท

ราคาที่ตกลงจ้าง
= 3,370.50 บาท
นางสาวอาริยา ภาษี เป็นผู้มีอาชีพ
ราคาที่เสนอ
รับจ้างงาน
= 12,100.-บาท
ประเภทดังกล่าว

มีนาคม
2562
ใบสั่งจ้างเลขที่
85/2562
ลงวันที่ 20
มีนาคม
2562

