สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรมบัญชีกลาง สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(เลขที่โครงการ)
สัญญาซื้อขายรถโดยสารขนาด 12 ที่
นั่งจานวน 5 คัน (61087187156)

โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(61097376653)

โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา ตามบัญชี
ข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐาน
ของไทยในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6117206887)

วงเงิน
(ซื้อหรือจ้าง)
6,425,000.00

18,766,000.00

3,050,000.00

ราคากลาง

ผู้เสนอราคา

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ

6,440,000.00 e-bidding บริษัท โตโยต้า ลิบรา จากัด
เสนอราคา 6,425,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่เสนอ
6,425,000.00 บริษัท โตโยต้า ลิบรา จากัด

ราคาตกลง
(ซื้อหรือจ้าง)
6,425,000.00

18,766,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 18,766,000.00 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18,766,000.00
(สวรส.)

3,113,800.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

3,200,000.00 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.)

3,050,000.00

เหตุผลที่
คัดเลือก

สัญญาซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา

ลงวันที่

เป็นผู้เสนอ
2/2562 25 ต.ค. 2561
ราคาที่เสนอ
เงื่อนไขถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
โดยตรงเพียง
รายเดียว

6/2562 31 ต.ค. 2561

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
โดยตรงเพียง
รายเดียว

7/2562 31 ต.ค. 2561

ผู้เสนอราคา

วงเงิน
(ซื้อหรือจ้าง)

ราคากลาง

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครัฐ (Construction Sector
Transparency Intiative : Cost)
(61097377951)

4,088,000.00

4,088,900.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร
(61087178511)

1,000,000.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(เลขที่โครงการ)

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม
และการประชุมสัมมนา จานวน 100
เครื่อง (61087537225)
สัญญาจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวม
อะไหล่) จานวน 510 เครื่อง

1,455,200.00

910,000.00

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ

969,360.00 e-market 1. บริษัท ดับเบิ้ล เอ ดิจิตอล
ชินเนอร์จี จากัด
2. บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ
บางปะอิน จากัด
3. บริษัท สุรศิริ จากัด
4. บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จากัด
5. บริษัท มิกซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศ
ไทย)จากัด
1,694,409.34 e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จากัด

920,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที. เอจี เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

ราคาตกลง
(ซื้อหรือจ้าง)

เหตุผลที่
คัดเลือก
เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ความรู้
ความสามารถ
และ
ประสบการณ์
ตลอดจน
ข้อเสนอชัดเจน
ครบถ้วน

สัญญาซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา

ลงวันที่

4,088,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4,088,000.00

988,680.00 บริษัท ดับเบิ้ล เอ ดิจิตอล
ชินเนอร์จี จากัด
1,091,400.00

1,000,000.00 เสนอราคาต่าสุด 11/2562 8 พ.ย. 2561

8/2562 31 ต.ค. 2561

1,226,280.00
1,560,000.00
1,090,560.00
1,455,200.00 บริษัท สหธุรกิจ จากัด

910,000.00 บริษัท เอส.ที. เอจี เอ็นเตอร์
ไพรส์
จากัด

1,455,200.00

เป็นผู้เสนอ 12/2562 12 พ.ย. 2561
ราคาที่เสนอ
เงื่อนไขถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เสนอราคาต่าสุด

910,000.00 เสนอราคาต่าสุด 15/2562 15 พ.ย. 2561

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(เลขที่โครงการ)

วงเงิน
(ซื้อหรือจ้าง)

ราคากลาง

ผู้เสนอราคา

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ

โครงการบริหารจัดการระบบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ (61097476886)

29,953,500.00

โครงการบริหารจัดการระบบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลช้า
ราชการ โครงการย่อย การจัดหาระบบ
การจัดกลุ่มผู้ป่วย ตามเกณฑ์กลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วมไทย (TDRGs)
(61097558941)

1,500,000.00

1,500,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สัญญาจ้างโครงการทาบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
ในกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
เตียง หรือ ผู้ไม่สามารถเดินทางมา
ลงทะเบียนได้ในปี2560
(61117357579)

184,000,000.00

185,689,054.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

ราคาตกลง
(ซื้อหรือจ้าง)

เหตุผลที่
คัดเลือก

สัญญาซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา

ลงวันที่

29,953,500.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 29,953,500.00 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 29,953,500.00 เป็นผู้เสนอ 17/2562 20 พ.ย. 2561
(สวรส.)
ราคาที่เสนอ
(สวรส.)
เงื่อนไขถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เสนอราคาต่าสุด

(มหาชน)

สัญญาเช่ารถยนต์ประจาตาแหน่ง
สาหรับผู้บริหารระดับสูง จานวน 1 คัน
เป็นระยะเวลา 58 เดือน
(61117250898)

1,421,000.00

1,513,800.00

สัญญาจ้างบารุงรักษาและแก้ไข
อุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ (Data
Center) (61087520804)

1,300,000.00

1,299,991.68

คัดเลือก

1,500,000.00 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.)
(สวรส.)

184,000,000.00 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด 184,000,000.00

(มหาชน)

บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เร้นท์ทัล จากัด 1,421,000.00 บริษัท นัมเบอร์วัน
คาร์เร้นท์ทัล จากัด

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย)
เฉพาะเจาะจง จากัด

1,500,000.00

1,300,000.00 บริษัท ซีเอสพีเอ็ม
(ประเทศไทย) จากัด

เป็นผู้เสนอ 18/2562 21 พ.ย. 2561
ราคาที่เสนอ
เงื่อนไขถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอ 21/2562
ราคาที่เสนอ
เงื่อนไขถูกต้อง
ครบถ้วนและ
เสนอราคาต่าสุด

23 พ.ย. 61

1,421,000.00 เสนอราคาต่าสุด 25/2562

29 พ.ย. 61

1,300,000.00 เสนอราคาต่าสุด 28/2562

30 พ.ย. 61

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(เลขที่โครงการ)

วงเงิน
(ซื้อหรือจ้าง)

สัญญาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จานวน 13 คัน 9,600,682.00
(61097758969)

ราคากลาง

ผู้เสนอราคา

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ

14,047,800

e-bidding บริษัท ที.เค.วาย. ลิสซิ่ง จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

ราคาตกลง
(ซื้อหรือจ้าง)

เหตุผลที่
คัดเลือก

สัญญาซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา

9,600,682.00 บริษัท ที.เค.วาย. ลิสซิ่ง จากัด 9,600,682.00 เสนอราคาต่าสุด 29/2562

ลงวันที่
30 พ.ย. 61

2561

