
แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp 15,515 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/712

15,515.- บาท 15,515.- บาท รายเดียว ลว 11 ต.ค. 61

2 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera 41,730 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/722

41,730.- บาท 41,730.- บาท รายเดียว ลว 16 ต.ค. 61

3 จ้างซักโซฟา 1,000 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/807

1,000.- บาท 1,000.- บาท รายเดียว ลว 29 ต.ค. 61

4 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 2,100,000 .- 2,100,000 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด บริษัท ยิบอินซอย จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม สัญญาเลขที่ 1/2562

ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตั้งแต่ 2,100,000.- บาท 2,100,000.- บาท รายเดียว ลว 30 ต.ค. 61

วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61

5 สัญญาจ้างสําหรับโครงการจัดทําระบบ 822,345,794.39 .- วิธีคัดเลือก บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามระเบียบ เสนอรายเดียว สัญญาเลขที่ 2/2562

บริหารการเงินการคลังภาครัฐ 817,500,000.- บาท 817,500,000.- บาท ข้อ 75 ลว 31 ต.ค. 61

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

(New GFMIS Thai)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 โครงการจ้างเหมาบริการบํารุงรักษา 2,050,000 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เสนอราคาต่ําสุด ราคาต่ําสุด ข้อตกลงที่ 2/2562

ซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร 2,050,000.- บาท 2,050,000.- บาท ลว 1 พ.ย. 61

ข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง

2 ซื้อสายกระติกน้ําร้อน Sharp 360 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/823

360.- บาท 360.- บาท รายเดียว ลว 1 พ.ย. 61

3 ซ่อมระบบ Lift Monitor และระบบ 120,000.50 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเมคเกอร์ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด บริษัท อะเมคเกอร์ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/832

Monitor Control 120,000.50 บาท 120,000.50 บาท รายเดียว ลว 5 พ.ย. 61

4 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศจํานวน 4 ชุด 100,580 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเมคเกอร์ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด บริษัท อะเมคเกอร์ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด เป็นราคาที่เหมาะสม ราคาเหมาะสม กค 0201.3/844

100,580.- บาท 100,580.- บาท และไม่เกินวงเงิน ลว 8 พ.ย. 61

งบประมาณ

5 โครงการจ้างบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP 23,183,333 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด เสนอราคาต่ําสุด ราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 3/2561

23,183,333.- บาท 23,183,333.- บาท ลว 12 พ.ย. 61

6 จ้างจัดทําตรายาง 10,900 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3729

10,900.- บาท 10,900.- บาท รายเดียว ลว 19 พ.ย. 61

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7 จ้างจัดทําตรายาง 3,210 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3799

3,210.- บาท 3,210.- บาท รายเดียว ลว 22 พ.ย. 61

8 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3,661.54 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิตติแอร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กิตติแอร์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3800

ฆส - 7958 3,661.54 บาท 3,661.54 บาท รายเดียว ลว 22 พ.ย. 61

9 ซื้อปากกาเจลสีดํา 900 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/892

900.- บาท 900.- บาท รายเดียว ลว 22 พ.ย. 61

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 13 รายการ 278,360.50 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/895

และวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 278,360.50 บาท 278,360.50 บาท รายเดียว ลว 23 พ.ย. 61

รวม 17 รายการ

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จํานวน 8 รายการ 497,421.60 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/894

497,421.60 บาท 497,421.60 บาท รายเดียว ลว 23 พ.ย. 61

12 จ้างจัดทําตรายาง 2,610 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3849

2,610.- บาท 2,610.- บาท รายเดียว ลว 26 พ.ย. 61

13 จ้างจัดทําตรายาง 1,700 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3854

1,700.- บาท 1,700.- บาท รายเดียว ลว 26 พ.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

14 จ้างจัดทําตรายาง 3,840 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3875

3,840.- บาท 3,840.- บาท รายเดียว ลว 27 พ.ย. 61

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 6,072.25 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/906

6,072.25 บาท 6,072.25 บาท รายเดียว ลว 27 พ.ย. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างจัดทําตรายาง 1,310 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3951

1,310.- บาท 1,310.- บาท รายเดียว ลว 4 ธ.ค. 61

2 จ้างจัดทําตรายาง 3,700 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3952

3,700.- บาท 3,700.- บาท รายเดียว ลว 4 ธ.ค. 61

3 ซื้อ Sticker Label 5,564 .- เฉพาะเจาะจง ร้านประจักษ์สิน ร้านประจักษ์สิน เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/942

5,564.- บาท 5,564.- บาท รายเดียว ลว 4 ธ.ค. 61

4 ซื้อเครื่องโทรสาร Samsung รุ่น C460FW 3,424 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์อินเตอร์ฯ จํากัด บริษัท ไนซ์อินเตอร์ฯ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/944

3,424.- บาท 3,424.- บาท รายเดียว ลว 4 ธ.ค. 61

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน 27,071 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น จํากัด บริษัท ไซท์เพรพพาเรชั่น จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/939

27,071.- บาท 27,071.- บาท รายเดียว ลว 4 ธ.ค. 61

6 จ้างจัดทําตรายาง 1,110 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/4989

1,110.- บาท 1,110.- บาท รายเดียว ลว 6 ธ.ค. 61

7 จ้างจัดทําตรายาง 5,450 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/4985

5,450.- บาท 5,450.- บาท รายเดียว ลว 6 ธ.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

8 ซื้อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1,412.40 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/940

1,412.40 บาท 1,412.40 บาท รายเดียว ลว 6 ธ.ค. 61

9 ซื้อแฟ้มสันติด 18,750 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/958

18,750.- บาท 18,750.- บาท รายเดียว ลว 7 ธ.ค. 61

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 6,741 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/946

6,741.- บาท 6,741.- บาท รายเดียว ลว 7 ธ.ค. 61

11 จ้างจัดทําตรายาง 780 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/5011

780.- บาท 780.- บาท รายเดียว ลว 11 ธ.ค. 61

12 ซื้อก๊อกอ่างล้างจาน 1,551.50 .- เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญ ร้านกิจเจริญ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/962

1,551.50 บาท 1,551.50 บาท รายเดียว ลว 11 ธ.ค. 61

13 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon รุ่น C5030 99,850.26 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอนฯ จํากัด บริษัท แคนนอนฯ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/963

99,850.26 บาท 99,850.26 บาท รายเดียว ลว 11 ธ.ค. 61

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ 11,763.58 .- 11,763.58 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว เอ็น เอ ไอที แอนด์ ซัพพลาย จํากัด บริษัท ดับบลิว เอ็น เอ ไอที แอนด์ ซัพพลาย จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/958

และวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 11,763.58 บาท 11,763.58 บาท รายเดียว ลว 11 ธ.ค. 61

รวม 5 รายการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

15 ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ Multi Function 58,143.80 .- 58,143.80 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว เอ็น เอ ไอที แอนด์ ซัพพลาย จํากัด บริษัท ดับบลิว เอ็น เอ ไอที แอนด์ ซัพพลาย จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/960

ยี่ห้อ Brother MF-C-L 8690 CDW 58,143.80 บาท 58,143.80 บาท รายเดียว ลว 11 ธ.ค. 61

จํานวน 8 กล่อง

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ 25,680 .- 25,680 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/961

25,680.- บาท 25,680.- บาท รายเดียว ลว 11 ธ.ค. 61

17 ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ 2,024.40 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/972

2,024.40 บาท 2,024.40 บาท รายเดียว ลว 13 ธ.ค. 61

18 จ้างสําหรับโครงการปรับปรุงห้องเก็บ 500,000 .- 499,518.80 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีค พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีค พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/976

เอกสาร บริเวณชั้นใต้ดิน 499,518.80 บาท 499,518.80 บาท รายเดียว ลว 14 ธ.ค. 61

19 ซื้อเครื่องพิมพ์ 7,479.30 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฮิโตะ (ประเทศไทย) จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/977

7,479.30 บาท 7,479.30 บาท รายเดียว ลว 18 ธ.ค. 61

20 จ้างจัดทําตรายาง 2,540 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/5115

2,540.- บาท 2,540.- บาท รายเดียว ลว 19 ธ.ค. 61

21 ซื้อเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ 21,335.80 .- เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญ ร้านกิจเจริญ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/5125

21,338.80 บาท 21,338.80 บาท รายเดียว ลว 19 ธ.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

22 จ้างจัดทําตรายาง 3,450 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/5144

3,450.- บาท 3,450.- บาท รายเดียว ลว 20 ธ.ค. 61

23 จ้างสําหรับโครงการปรับปรุงบริเวณ 500,000 .- 440,208.70 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีค พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พีค พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/991

ลานจอดรถจักรยานยนต์ 440,208.70 บาท 440,208.70 บาท รายเดียว ลว 20 ธ.ค. 61

24 จ้างซ่อมแซมห้องทํางานผู้ตรวจราชการ 23,219 .- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.อาร์.เซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เจ.อาร์.เซลล์แอนด์เซอร์วิส เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/1003

กระทรวงการคลัง 23,219.- บาท 23,219.- บาท รายเดียว ลว 24 ธ.ค. 61

25 พานพุ่มดอกไม้สด 1,000 .- เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์อาภา ร้านทิพย์อาภา เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/5168

1,000.- บาท 1,000.- บาท รายเดียว ลว 24 ธ.ค. 61

26 ซื้อชุดโต๊ะทํางานและเก้าอี้ผู้บริหาร 61,685.50 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเมคเกอร์ดีซายน์ แอนด์เฟอร์นิส จํากัด บริษัท อะเมคเกอร์ดีซายน์ แอนด์เฟอร์นิส จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/1014

61,685.50 บาท 61,685.50 บาท รายเดียว ลว 26 ธ.ค. 61

27 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ 13,702.80 13,702.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/1022

และวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ 13,702.80 บาท 13,702.80 บาท รายเดียว ลว 27 ธ.ค. 61

รวม 11 รายการ

28 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera 18,939 .- 18,939 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว เอ็นเอไอที แอนด์ซัพพลาย จํากัด บริษัท ดับบลิว เอ็นเอไอที แอนด์ซัพพลาย จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/1021

รุ่น Taskalfa 520i รหัสผงหมึก TK-715 18,939.- บาท 18,939.- บาท รายเดียว ลว 27 ธ.ค. 61

จํานวน 3 กล่อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมชั้นวางคีย์บอร์ด 1,400 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2

1,400.- บาท 1,400.- บาท รายเดียว ลว 2 ม.ค. 62

2 ซื้อมาลัยข้อพระกร 2,000 .- เฉพาะเจาะจง ร้านช่อลัดดา ร้านช่อลัดดา เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/8

2,000.- บาท 2,000.- บาท รายเดียว ลว 3 ม.ค. 62

3 ซื้อพวงมาลัย 500 .- เฉพาะเจาะจง ร้านช่อลัดดา ร้านช่อลัดดา เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3

500.- บาท 500.- บาท รายเดียว ลว 3 ม.ค. 62

4 จ้างจัดทําตรายาง 1,450 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/231

1,450.- บาท 1,450.- บาท รายเดียว ลว 11 ม.ค. 62

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ 497,421.60 .- 497,421.60 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/58

497,421.60 บาท 497,421.60 บาท รายเดียว ลว 16 ม.ค. 62

6 จ้างจัดทําตรายาง 2,730 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/414

2,730.- บาท 2,730.- บาท รายเดียว ลว 21 ม.ค. 62

7 จ้างเปลี่ยนล้อเก้าอี้ 600 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/76

600.- บาท 600.- บาท รายเดียว ลว 23 ม.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2562
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แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง

ราคากลาง 

(สิ่งก่อสร้าง)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

8 ซื้อสติ๊กเกอร์ลาเบล 10,272 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประจักษ์สิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ประจักษ์สิน เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/82

10,272.- บาท 10,272.- บาท รายเดียว ลว 24 ม.ค. 62

9 จ้างติดตั้งโคมไฟตะแกรงอลูมิเนียม 7,704 .- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.อาร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ร้าน เจ.อาร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/87

และฝังฝ้า 7,704.- บาท 7,704.- บาท รายเดียว ลว 25 ม.ค. 62

10 ซื้อธงชาติไทย ขนาด 6x9 เมตร 7,000 .- เฉพาะเจาะจง ร้านบวรไตรรงค์ ร้านบวรไตรรงค์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/88

7,000.- บาท 7,000.- บาท รายเดียว ลว 25 ม.ค. 62

11 ซื้อกระดาษปอนด์ A4 700 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/90

684.80 บาท 684.80 บาท รายเดียว ลว 25 ม.ค. 62

12 ซื้อวัสดุจํานวน 5 รายการ 17,039 .- 17,039 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/98

17,039.- บาท 17,039.- บาท รายเดียว ลว 28 ม.ค. 62

13 จ้างจัดทําตรายาง 1,250 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/584

1,250.- บาท 1,250.- บาท รายเดียว ลว 28 ม.ค. 62

14 จ้างจัดทําตรายาง 350 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/580

350.- บาท 350.- บาท รายเดียว ลว 28 ม.ค. 62

วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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15 ซื้อสายฉีดชําระ 4,922 .- เฉพาะเจาะจง ร้านกิจเจริญ ร้านกิจเจริญ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/97

4,922.- บาท 4,922.- บาท รายเดียว ลว 28 ม.ค. 62

16 จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ 2,400 .- เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  ไชยโชติ นายพิชัย  ไชยโชติ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/582

2,400.- บาท 2,400.- บาท รายเดียว ลว 28 ม.ค. 62

17 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําเดือน ธ.ค. 61 11,275 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/102

11,275.- บาท 11,275.- บาท รายเดียว ลว 29 ม.ค. 62

18 ซื้อกระดาษชําระจํานวน 3 รายการ 91,538.40 .- 91,538.40 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด บริษัท สยามยูนิแคร์ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/101

91,538.40 บาท 91,538.40 บาท รายเดียว ลว 29 ม.ค. 62

19 ขอซื้อวัสดุสํานักงาน 32,000 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/106

31,613.15 บาท 31,613.15 บาท รายเดียว ลว 31 ม.ค. 62

   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2562
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1 ซื้อแฟ้มสันหนา ตราช้างขนาด A4 1,689.20 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/113

No.125A4 (2นิ้ว) จํานวน 24 แฟ้ม 1,669.20 บาท 1,669.20 บาท รายเดียว ลว 4 ก.พ. 62

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 4,465.10 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/111

5,465.10 บาท 5,465.10 บาท รายเดียว ลว 4 ก.พ. 62

3 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 196,880 .- 196,880 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/112

หนา 80 แกรม จํานวน 2,000 รีม 196,880.- บาท 196,880.- บาท รายเดียว ลว 4 ก.พ. 62

4 ซื้อหลอดไฟแสงสว่างจํานวน 4 รายการ 80,999 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/117

80,999.- บาท 80,999.- บาท รายเดียว ลว 5 ก.พ. 62

5 จ้างซ่อมเก้าอี้สํานักงาน 12,900 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/126

12,900.- บาท 12,900.- บาท รายเดียว ลว 6 ก.พ. 62

6 ซ่อมเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 1,650 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/126

1,650.- บาท 1,650.- บาท รายเดียว ลว 6 ก.พ. 62

7 จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ 29,000 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.วินโด้ผ้าม่าน จํากัด บริษัท ส.วินโด้ผ้าม่าน จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/124

28,333.60 บาท 28,333.60 บาท รายเดียว ลว 6 ก.พ. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ 113,141.80 .- 113,141.80 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/123

113,141.80 บาท 113,141.80 บาท รายเดียว ลว 6 ก.พ. 62

9 จ้างทําป้ายชื่อภาษาอังกฤษฯ 2,033 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเมคเกอร์ จํากัด บริษัท อะเมคเกอร์ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/134

2,033.- บาท 2,033.- บาท รายเดียว ลว 8 ก.พ. 62

10 ซื้อชุดภาชนะอุปกรณ์ทําบุญฯ 932 .- เฉพาะเจาะจง นายโชติการ น้อยเลิศ นายโชติการ น้อยเลิศ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/146

932.- บาท 932.- บาท รายเดียว ลว 12 ก.พ. 62

11 จ้างจัดทําตรายาง 2,321.90 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สปีดปริ้นท์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด บริษัท สปีดปริ้นท์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/145

2,321.90 บาท 2,321.90 บาท รายเดียว ลว 12 ก.พ. 62

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ 99,383.50 .- 99,383.50 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/151

99,383.50 บาท 99,383.50 บาท รายเดียว ลว 13 ก.พ. 62

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ 52,430 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท บีบี เบ็นน์ จํากัด บริษัท บีบี เบ็นน์ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/185

52,430.- บาท 52,430.- บาท รายเดียว ลว 22 ก.พ. 62

14 ซื้อแจกันดอกไม้แห้งฯ 20,000 .- เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุติกาญจน์  อยู่สบาย น.ส.ชุติกาญจน์  อยู่สบาย เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/148

20,000.- บาท 20,000.- บาท รายเดียว ลว 25 ก.พ. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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15 ซื้ออะไหล่เหล็กเจาะ 3,200 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/200

3,124.40 บาท 3,124.40 บาท รายเดียว ลว 27 ก.พ. 62

16 ซื้อวัสดุสํานักงาน 189,497 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท บีบี เบ็นซ์ จํากัด บริษัท บีบี เบ็นซ์ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/201

189,497.- บาท 189,497.- บาท รายเดียว ลว 27 ก.พ. 62

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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1 จ้างทําโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 41,250 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท รางวัลไทย จํากัด บริษัท รางวัลไทย จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/210

พร้อมปกผ้าไหม 41,250.- บาท 41,250.- บาท รายเดียว ลว 1 มี.ค. 62

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 9,500,000 .- วิธีคัดเลือก บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จํากัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จํากัด เกณฑ์การประเมิน เข้าเกณฑ์ สัญญาเลขที่ 19/2562

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยง 8,700,000.- บาท 8,000,000.- บาท ค่าประสิทธิภาพ การประเมิน ลว 8 มี.ค. 62

แลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการเข้าสู่ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ต่อราคา

กระทรวงการคลังดิจิทัล 6,719,600.- บาท 8,000,000.- บาท

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน 12,000 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/248

11,283.15 บาท 11,283.15 บาท รายเดียว ลว 11 มี.ค. 62

4 จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ สําหรับงาน 3,000 .- เฉพาะเจาะจง นายพิชัย ไชยโชติ นายพิชัย ไชยโชติ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/1647

วันสถาปนากระทรวงการคลังฯ 3,000.- บาท 3,000.- บาท รายเดียว ลว 12 มี.ค. 62

5 ซื้อเครื่องไทยธรรม/สังฆทาน 9,000 .- เฉพาะเจาะจง นายบารมี  วงศ์ศิริ นายบารมี  วงศ์ศิริ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/1651

9,000.- บาท 9,000.- บาท รายเดียว ลว 12 มี.ค. 62

6 จ้างซ่อมเก้าอี้ทํางาน,ซักเก้าอี้ทํางาน 3,800 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/261

3,800.- บาท 3,800.- บาท รายเดียว ลว 13 มี.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2562
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7 จ้างซักโซฟาและเก้าอี้หลุยส์ 6,900 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/260

6,900.- บาท 6,900.- บาท รายเดียว ลว 13 มี.ค. 62

8 ซื้อชุดภาชนะอุปกรณ์ (ทําบุญ) 932 .- เฉพาะเจาะจง นายโชติการ  น้อยเลิศ นายโชติการ  น้อยเลิศ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/1731

932.- บาท 932.- บาท รายเดียว ลว 14 มี.ค. 62

9 รายงานขอจ้างซ๋อมเครื่องคิดเลข 1,500 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดรวมช่าง ห้างหุ้นส่วนจํากัดรวมช่าง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/280

1,337.50 บาท 1,337.50 บาท รายเดียว ลว 19 มี.ค. 62

10 จ้างติดตั้งพื้นไวนิลคลิ๊กล๊อคในลิฟต์ 17,120 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดสปีดปริ๊น แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัดสปีดปริ๊น แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/287

โดยสารอาคารสํานักงานปลัด 17,120.- บาท 17,120.- บาท รายเดียว ลว 20 มี.ค. 62

กระทรวงการคลัง ลิฟต์ 1 - 4

11 จ้างจัดทําตรายาง 1,893.90 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีด ปริ้นท์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีด ปริ้นท์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/294

1,893.90 บาท 1,893.90 บาท รายเดียว ลว 22 มี.ค. 62

12 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรฯ 13,500 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/315

13,500.- บาท 13,500.- บาท รายเดียว ลว 27 มี.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2562
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13 จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันข้าราชการ 3,800,000 .- 3,787,068.10 .- วิธีคัดเลือก บริษัท เบทเทอเวอร์ค จํากัด บริษัท เบทเทอเวอร์ค จํากัด ราคาต่ําสุด ราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 23/2562

พลเรือน ประจําปี พ.ศ. 2562 3,787,068.10 บาท 3,787,068.10 บาท 3,787,068.10 บาท ลว 28 มี.ค. 62

บริษัท คิด-ดี ครีเอชั่น จํากัด

3,901,648.- บาท

บริษัท จันทร์29 จํากัด

(เอกสารไม่ครบ)

14 การจ้างเหมาบริการระบบ Internet 8,012,160 .- 8,012,160 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จ้างต่อเนื่องจาก ผู้รับจ้างรายเดิม สัญญาเลขที่ 20/2562

ความเร็วสูง 8,012,160.- บาท 8,012,160.- บาท ผู้รับจ้างรายเดิม ลว 29 มี.ค. 62

7,800,000.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2562
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1 จ้างจัดทําตรายาง 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นท์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นท์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/337

1,551.50 บาท 1,551.50 บาท รายเดียว ลว 2 เม.ย. 62

2 โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย 32,519,300 .- e-Bidding บริษัท มายด์เทอร่า จํากัด บริษัท มายด์เทอร่า จํากัด คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 24/2562

ของกระทรวงการคลัง 29,493,480.- บาท 29,493,480.- บาท ครบถ้วนและราคา ลว 3 เม.ย. 62

บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จํากัด ต่ําสุด

31,256,840.- บาท 29,493,480.- บาท

บริษัท รีไลแอนซ์ จํากัด

31,707,310.- บาท

3 รายงานขอจัดซื้อเครื่องดื่มรับรอง 4,900 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จํากัด บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2269

4,806.- บาท 4,806.- บาท รายเดียว ลว 5 เม.ย. 62

4 จ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสารและปรับปรุง 28,890 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นแอดเวอร์ไทซิ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นแอดเวอร์ไทซิ่ง เสนอราคาต่ําสุด ราคาต่ําสุด กค 0201.3/363

บริเวณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 28,890.- บาท 28,890.- บาท 28,890.- บาท ลว 10 เม.ย. 62

5 ซื้อภาชนะอุปกรณ์กิจกรรมทําบุญตักบาตร 932 .- เฉพาะเจาะจง นายโชติการ  น้อยเลิศ นายโชติการ  น้อยเลิศ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2381

932.- บาท 932.- บาท รายเดียว ลว 11 เม.ย. 62

วันที่ 30 เมษายน 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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6 รายงานขอจัดซื้อของที่ระลึก 800 .- เฉพาะเจาะจง กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2447

(กรอบรูปที่ระลึกพระคลัง) สําหรับ 800.- บาท 800.- บาท รายเดียว ลว 18 เม.ย. 62

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 5 ส 

สป. และ สร รักษ์สะอาด

7 จ้างจัดทําตรายาง 2,418.20 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นท์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นท์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/381

2,418.20 บาท 2,418.20 บาท รายเดียว ลว 19 เม.ย. 62

8 จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้กิจกรรมทําบุญ 3,000 .- เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  ไชยโชติ นายพิชัย  ไชยโชติ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2519

เนื่องในงานบรมราชาภิเษกฯ 3,000.- บาท 3,000.- บาท รายเดียว ลว 22 เม.ย. 62

9 ซื้อกระสอบและเชือกฟาง 5,500 .- เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวน  บุญสอาด นางสาวประมวน  บุญสอาด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2516

5,500.- บาท 5,500.- บาท รายเดียว ลว 22 เม.ย. 62

10 จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้เนื่องในงานฝึกอบรม 1,500 .- เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  ไชยโชติ นายพิชัย  ไชยโชติ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2571

เชิงปฏิบัติการฯ 1,500.- บาท 1,500.- บาท รายเดียว ลว 23 เม.ย. 62

11 จ้างจัดทําตรายาง 960 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2580

960.- บาท 960.- บาท รายเดียว ลว 23 เม.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 30 เมษายน 2562
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12 จ้างจัดทําตรายาง 1,400 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2593

1,400.- บาท 1,400.- บาท รายเดียว ลว 23 เม.ย. 62

13 รายงานขอจัดซื้อเครื่องสักการะ 17,220 .- เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวน  บุญสอาด นางสาวประมวน  บุญสอาด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2595

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงการคลัง 17,220.- บาท 17,220.- บาท รายเดียว ลว 23 เม.ย. 62

และชุดใส่บาตร

14 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 54,600 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/400

ยี่ห้อ Kyocera 54,570.- บาท 54,570.- บาท รายเดียว ลว 24 เม.ย. 62

15 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องถายเอกสาร 51,400 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/402

ยี่ห้อ Kyocera 51,360.- บาท 51,360.- บาท รายเดียว ลว 24 เม.ย. 62

16 รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 26,500 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัดไนซ์อินเตอร์ซัพพลาย เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/401

ยี่ห้อ Sharp 26,429.- บาท 26,429.- บาท รายเดียว ลว 24 เม.ย. 62

17 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 80,262,800 .- e-Bidding บริษัท จีเอเบิล จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 26/2562

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์ 80,129,999.- บาท 79,948,260.- บาท ครบถ้วนและเสนอ ลว 25 เม.ย. 62

สํารอง กระทรวงการคลัง บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําที่สุด

79,948,260.- บาท

บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)

80,250,678.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 30 เมษายน 2562
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18 จ้างขนย้ายโต๊ะเก้าอี้การตรวจสุขภาพฯ 2,400 .- เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  ไชยโชติ นายพิชัย  ไชยโชติ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/408

2,400.- บาท 2,400.- บาท รายเดียว ลว 25 เม.ย. 62

19 รายงานขอซื้อป้ายสามเหลี่ยม 2 หน้า 4,600 .- เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ ร้านอาทรพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/407

4,600.- บาท 4,600.- บาท รายเดียว ลว 25 เม.ย. 62

20 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 95,000,000 .- วิธีคัดเลือก บริษัท ยิบอินซอย จํากัด บริษัท ยิบอินซอย จํากัด คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 27/2562

สารสนเทศเพื่อรองรับมาตรการ 9,159,200.- บาท 9,159,200.- บาท ครบถ้วนและเสนอ ลว 29 เม.ย. 62

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ บริษัท ซอฟท์เดบู จํากัด ราคาต่ําที่สุด

แห่งรัฐ 9,341,635.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 30 เมษายน 2562
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วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
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1 จ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสารและปรับปรุง 25,680 .- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นแอดเวอร์ไทซิ่ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สปีดปริ้นแอดเวอร์ไทซิ่ง คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ําสุด กค 0201.3/429

บริเวณห้องของกลุ่มกฎหมาย 25,680.- บาท 25,680.- บาท ครบถ้วนและราคา ลว 1 พ.ค. 62

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส บี โอม ไซน์ ต่ําสุด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรกมล (2559)

2 จ้างซ่อมเก้าอี้ 1,950 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/434

1,950.- บาท 1,950.- บาท รายเดียว ลว 2 พ.ค. 62

3 ซ่อมรถเข็น 4,000 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/435

4,000.- บาท 4,000.- บาท รายเดียว ลว 2 พ.ค. 62

4 ขอความเห็นชอบจัดซื้อแจกันดอกไม้สด 1,500 .- เฉพาะเจาะจง ร้านช่อลัดดา ร้านช่อลัดดา เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/2907

1,500.- บาท 1,500.- บาท รายเดียว ลว 8 พ.ค. 62

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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5 จ้างปรับปรุงห้องน้ําอาคารสํานักงาน 10,298,800 .- 12,943,124.32 .- e-Bidding บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด บริษัท อะเมคเกอร์ ดีซายน์ แอนด์ เฟอร์นิส จํากัด คุณสมบัติถูกต้อง ราคาต่ําสุด สัญญาเลขที่ 29/2562

ปลัดกระทรวงการคลัง 10,298,800.- บาท 10,298,800.- บาท ครบถ้วนและราคา ลว 8 พ.ค. 62

บริษัท มีอัฐ จํากัด ต่ําสุด

12,466,522.92 บาท

บริษัท ซันไรส์ แอซเซ็ท จํากัด

12,356,400.- บาท

บริษัท ขีดขิน จํากัด

11,169,916.29 บาท

6 รายงานขอซื้อหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ 15,400 .- เฉพาะเจาะจง ร้าน เอที ก๊อปปี้ ร้าน เอที ก๊อปปี้ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3071

ฝึกอบรม 15,400.- บาท 15,400.- บาท รายเดียว ลว 15 พ.ค. 62

7 รายงานขอซื้อวัสดุสํานักงาน 630 .- เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จํากัด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/477

630.- บาท 630.- บาท รายเดียว ลว 15 พ.ค. 62

8 จ้างจัดทําตรายาง 480 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3077

480.- บาท 480.- บาท รายเดียว ลว 15 พ.ค. 62

9 จ้างจัดทําตรายาง 800 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3178

800.- บาท 800.- บาท รายเดียว ลว 15 พ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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10 จ้างจัดทําตรายาง 1,300 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3137

1,300.- บาท 1,300.- บาท รายเดียว ลว 16 พ.ค. 62

11 ขอความเห็นชอบจัดซื้อแจกันดอกไม้สด 1,500 .- เฉพาะเจาะจง ร้านช่อลัดดา ร้านช่อลัดดา เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3195

1,500.- บาท 1,500.- บาท รายเดียว ลว 21 พ.ค. 62

12 ซักพรม 26,289.90 .- เฉพาะเจาจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมธีรา 2010 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เมธีรา 2010 เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/523

26,289.90 บาท 26,289.90 บาท รายเดียว ลว 27 พ.ค. 62

13 จ้างซักเก้าอี้นั่งทํางาน 3,000 .- เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนการค้า ร้านเพิ่มพูนการค้า เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/524

3,000.- บาท 3,000.- บาท รายเดียว ลว 27 พ.ค. 62

14 ซ้อภาชนะอุปกรณ์ (ทําบุญตักบาตร) 932 .- เฉพาะเจาะจง นายโชติการ  น้อยเลิศ นายโชติการ  น้อยเลิศ เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3350

932.- บาท 932.- บาท รายเดียว ลว 27 พ.ค. 62

15 จ้างจัดทําตรายาง 1,730 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3355

1,730.- บาท 1,730.- บาท รายเดียว ลว 27 พ.ค. 62

16 จ้างจัดทําตรายาง 780 .- เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง ร้านโกมลตรายาง เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3401

780.- บาท 780.- บาท รายเดียว ลว 28 พ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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17 ซื้อปากกาลงนาม,กรวยสักการะฯ 2,700 .- เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวน  บุญสอาด นางสาวประมวน  บุญสอาด เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่เหมาะสม กค 0201.3/3455

2,700.- บาท 2,700.- บาท รายเดียว ลว 29 พ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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