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วิธีซ้ือหรือจา้ง

  (ผู้เสนอราคา)  (ราคา)   (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (ราคา)

1 จา้งเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพมิพ ์ยสท.อยธุยา 1,149,715.-บาท 1,033,645.68 บาท e-bidding 1. หจก.บี.ที.เอส.อนิเตอร์ เซอร์วิส 972,630.-บาท หจก.บี.ที.เอส.อนิเตอร์ เซอร์วิส 968,341.44บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 158/2562

จ่านวน 2 รายการ (จ่านวน 6 คน) ปีงบประมาณ 2563 2. หจก.หมื่นแกว้ 1,129,900.-บาท ลงวันที่ 19 ก.ค. 62

2 จา้งท่าเทปกาวปิดกล่องบรรจบุุหร่ี ขนาด 72 มม. X 330 ม. 1,751,376.-บาท 1,751,376.-บาท คัดเลือก หจก.อนิเตอร์เนชั่นแนล เทป แอนด์ เลเบิล 1,766,784.-บาท หจก.อนิเตอร์เนชั่นแนล เทป แอนด์ เลเบิล 1,761,648.-บาท เสนอราคารายเดียว สัญญาล่าดับที่ 199/2562

จ่านวน 4,800 ม้วน ม.56 (1) (ข) ลงวันที่ 21 ก.ค. 62

3 เชา่ระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 3,78601950.-บาท 3,785,660.-บาท คัดเลือก 1. บจก.นิปปอน ไซซิทส์ 3,766,400.-บาท บจก.นิปปอน ไซซิทส์ 3,745,000.-บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 177/2562

ม.56(1)(ข) 2. บจก.คอนเนคทู 3,782,450.-บาท ลงวันที่ 30 ก.ค. 62

4 จา้งเหมาบุคคลภายนอกท่าความสะอาดห้องกรองทิพยริ์มบึง 428,000.-บาท 410,880.บาท เฉพาะเจาะจง หจก.หมื่นแกว้ 410,880.-บาท หจก.หมื่นแกว้ 404,460.-บาท เสนอราคารายเดียว สัญญาล่าดับที่ 176/2562

การยาสูบแห่งประเทศไทย ม.56 (2) (ข) ลงวันที่ 31 ก.ค. 62

5 ซ้ือกล่องกระดาษลูกฟกู ชนิด TELE C-48 จ่านวน 61,900 กล่อง 26,617,320.-บาท 25,928,053.-บาท คัดเลือก 1. บจก.เทพวงศ์ อนิเตอร์เทรด 23,910,113.-บาท บจก.เทพวงศ์ อนิเตอร์เทรด 23,910,113.-บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 180/2562

ม.56 (1) (ก) 2. บจก.ไทร์-วอล (ประเทศไทย) 24,969,841.-บาท ลงวันที่ 31 ก.ค. 62

6 จา้งเหมาบุคคลภายนอกท่าความสะอาดบริเวณต่างๆ ณ ยสท.อยธุยา 13,678,666.-บาท 14,600,500.96 บาท e-bidding 1. บจก.รักษาความปลอดภัย เอม็ พร็อพเพอร์ต้ี 12,102,984.-บาท บจก.รักษาความปลอดภัย เอม็ 12,095,280.-บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 181/2562

ประจ่าปีงบประมาณ 2563 จ่านวน 2 รายการ     เซอร์วิส พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส ลงวันที่ 2 ส.ค. 62

1) ฝ่ายการพมิพ ์จ่านวน 12 คน 1,367,888.-บาท 1,459,865.20 บาท 2. บจก.เอส ที เอม็ เอส 12,112,400.-บาท

2) ภายในอาคารต่างๆ จ่านวน 108 คน 12,310,778.-บาท 13,140,635.76 บาท

7 จา้งขนส่งบุหร่ีส่าเร็จรูปจาก ยสท.อยธุยา ส่งมอบที่ ยสท.คลองเตย 1,898,400.-บาท 1,898,400.-บาท คัดเลือก 1. บจก.ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น 1,831,200.-บาท บจก.ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น 1,831,200.-บาท เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังเลขที่ 211201620180

(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) ม.56 (1) (ข) 2. บจก.เอส 2 พ ีเซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต 2,184,000.-บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) ลงวันที่ 2 ส.ค. 62

8 จา้งเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน ยสท.เส้นทาง 441,000.-บาท 441,000.-บาท คัดเลือก 1. บจก.ภูหลวงทรานสปอร์ต 357,000.-บาท บจก.ภูหลวงทรานสปอร์ต 336,000.-บาท เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังเลขที่ 211201620181

ตามหัวเมืองในกรุงเทพฯ ไปยงั ยสท.อยธุยา จ่านวน 3 สาย (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) ม.56 (1) (ค) 2. หจก.ณรงค์สุวรรณโชติทัวร์ 435,960.-บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) ลงวันที่ 2 ส.ค. 62

3. บจก.อนิโนไชน่า เอก็ซ์พลอเรอร์ 441,000.-บาท

   (ประเทศไทย)

9 ซ้ือม่านร้ิว พลาสติกใส พร้อมติดต้ัง จ่านวน 4 ชดุ 85,386.-บาท 85,386.-บาท เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท เอน็โก ้คอร์ปอเรชั่น 85,386.-บาท บจก.สมาร์ท เอน็โก ้คอร์ปอเรชั่น 85,386.-บาท เสนอราคารายเดียว ใบส่ังเลขที่ 211201620183

ม.56 (2) (ข) ลงวันที่  2 ส.ค. 62

10 จา้งเหมาบ่ารุงรักษาระบบบริหารจดัการและควบคุมการท่างาน 1,190,910.-บาท 1,190,910.-บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ไอที อนิเทรนด์ 1,190,910.-บาท บจก.ไอที อนิเทรนด์ 1,091,400.-บาท เสนอราคารายเดียว สัญญาล่าดับที่ 179/2562

ห้องปฏิบัติการ Laboratory Information Management System ม.56 (2) (ค) ลงวันที่ 5 ส.ค. 62

(LIMS)

11 ซ้ือ High Fructose Syrup จ่านวน 200,200 กโิลกรัม 3,898,694.80 บาท 3,898,694.80 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ประเสริฐชยั 3,988,664.68 บาท บจก.ประเสริฐชยั 3,988,664.68 บาท เสนอราคารายเดียว สัญญาล่าดับที่ 184/2562

ม.56 (2) (ค) ลงวันที่ 5 ส.ค. 62

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สิงหาคม 2562

กองจดัหาในประเทศ ฝ่ายจดัหาและรักษาพัสดุ

วนัที่  1 - 31   เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2562    (1)
(7) (8)

ล่าดับ

ที่
งานจดัซ้ือหรือจา้ง

วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง

**รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

     ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่     
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เอกสารแนบ 2  เอกสารแนบ 2  
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     ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่     

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

12 จา้งเหมาบ่ารุงรักษาระบบบริหารพสัดุคงคลัง Warehouse 2,675,000.-บาท 2,653,600.-บาท เฉพาะเจาะจง บจก.โปรซอฟท์ 2,653,600.-บาท บจก.โปรซอฟท์ 2,568,000.-บาท ตัวแทน สัญญาล่าดับที่ 185/2562

Management System (WMS) ม.56 (2) (ค) เพยีงรายเดียว ลงวันที่ 5 ส.ค. 62

13 จา้งเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศบริการ รับ-ส่ง พนักงาน ยสท. 22,860,000.-บาท 21,816,000.-บาท e-bidding 1. บจก.อนิโดไชน่า เอก็ซ์พลอเรอร์ 20,879,600.-บาท บจก.อนิโนไชน่า เอก็ซ์พลอเรอร์ 20,799,960.-บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 191/2562

ประจ่าปีงบประมาณ 2563 จ่านวน 6 กลุ่ม (23 สาย) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่)     (ประเทศไทย) เสนอราคาครบทุกกลุ่ม (ประเทศไทย) (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิม่) ลงวันที่ 16 ส.ค. 62

2. หจก.ธงชยัทัวร์ (เสนอราคาเฉพาะกลุ่มที่ 2) 3,863,640.-บาท กลุ่มที่ 1 เป็นเงิน 2,588,760.-บาท

กลุ่มที่ 2 เป็นเงิน 3,694,080.-บาท

กลุ่มที่ 3 เป็นเงิน 3,786,060.-บาท

กลุ่มที่ 4 เป็นเงิน 3,796,080.-บาท

กลุ่มที่ 5 เป็นเงิน 3,863,640.-บาท

กลุ่มที่ 6 เป็นเงิน 3,558,900.-บาท

14 จา้งตัดเยบ็ชดุปฏิบัติงานพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2563 3,647,193.26 บาท 3,672,796.40 บาท คัดเลือก 1. บจก.พ.ีซี.อาร์.จี 3,549,746.40 บาท บจก.พ.ีซี.อาร์.จี 3,546,536.40 บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 192/2562

ม.56 (1) (ข) 2. บมจ.ธนูลักษณ์ ไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ลงวันที่ 16 ส.ค. 62

3. บมจ.ประชาอาภรณ์ 3,614,122.95 บาท

15 ซ้ือหมึกอตุสาหกรรมสีด่า จ่านวน 30 ขวด และแท่นประทับส่าหรับ 54,409.50 บาท 54,409.50 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟศิซัพพลาย 54,409.50 บาท บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟศิซัพพลาย 54,409.50 บาท เสนอราคารายเดียว ใบส่ังเลขที่ 211201620196

อตุสาหกรรม จ่านวน 15 ตลับ ม.56 (2) (ข) ลงวันที่ 16 ส.ค. 62

16 จา้งเหมาบ่ารุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชดุอปุกรณ์ และโปรแกรม 14,605,500.-บาท 12,989,800.-บาท คัดเลือก 1. บจก.เอม็ ซี อาร์ คอนซัลต้ิง 10,700,000.-บาท บจก.เอม็ ซี อาร์ คอนซัลต้ิง 10,593,000.-บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 195/2562

ส่ารองขอ้มูล และ SAN Storage ม.56 (1) (ข) 2. บจก.ซีพเีอส คอนซัลทิ่ง 10,941,966.-บาท ลงวันที่ 20 ส.ค. 62

3. บจก.ไออซีี คอนซัลต้ิง 10,987,654.31 บาท

17 จา้งเหมาบ่ารุงรักษาระบบบริหารคลังสินค้าส่าเร็จรูป (Logistics) 3,643,136.-บาท 3,642,161.23 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.สิมิลัน เทคโนโลยี 3,594,100.-บาท บจก.สิมิลัน เทคโนโลยี 3,424,000.-บาท เสนอราคารายเดียว สัญญาล่าดับที่ 188/2562

ม.56 (2) (ค) ลงวันที่ 21 ส.ค. 62

18 จา้งเหมาบ่ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบ IP ระยะไกล 1,685,250.-บาท 1,583,421.66 บาท e-bidding 1. บจก.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น 1,440,900.-บาท บจก.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น 1,399,560.-บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 210/2562

และควบคุมระบบคอมพวิเตอร์ระยะไกล 2. บจก.จเีอเบิล 1,475,000.-บาท ลงวันที่ 26 ส.ค. 62

19 โครงการจดัหา ติดต้ัง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรด้านกระบวนการจดัเกบ็ 128,400,000.-บาท 85,600,000.-บาท e-bidding 1. บจก.สิมิลัน เทคโนโลยี 63,987,654.-บาท กจิการร่วมค้า ทีเอส 59,900,000.-บาท เสนอราคาต่่าสุด สัญญาล่าดับที่ 189/2562

และเบิกจา่ยอตัโนมัติ (F-02/2) ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 2. บจก.วรกลุชยั อนิโนเวชั่น 76,900,000.-บาท ลงวันที่ 29 ส.ค. 62

3. บจก.อพัเดท ดีเวลลอปเม้นท์ 67,890,000.-บาท

4. กจิการร่วมค้า ทีเอส 59,979,920.-บาท

20 ซ้ืออายกุารใชง้านลิขสิทธิโ์ปรแกรม Adobe Creative Cloud 282,480.-บาท 308,160.-บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ดิเอน็เตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง 296,604.-บาท สัญญาล่าดับที่ -

For Team จ่านวน 8 License ม.56 (2) (ข) ลงวันที่ -

21 จา้งเหมาขนส่งกล่องกระดาษลูกฟกู ชนิด TELE-C 48 กระสอบบรรจกุา้น 1,785,000.-บาท 1,700,000.-บาท e-bidding สัญญาล่าดับที่

ยกเลิก เนื่องจาก เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ

ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ 2/3
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กระสอบบรรจกุา้น เชอืกป่านเยบ็กระสอบ เคร่ืองเขยีนแบบพมิพเ์วชภัณฑ์ ลงวันที่ -

และพสัดุอื่นๆ 

22 จา้งขนส่งใบยาสูบ พสัดุห่อมวน สารปรุง และพสัดุอื่นๆ 1,680,000.-บาท 970,200.-บาท e-bidding สัญญาล่าดับที่ -

ปีงบประมาณ 2563 จ่านวน 77 เที่ยว ลงวันที่ -

23 เชา่วงจรส่ือสารความเร็วสูงและบริการอนิเตอร์เน็ต 2,116,674.-บาท 2,116,460.-บาท คัดเลือก 1. บมจ.ทีโอที สัญญาล่าดับที่ -

ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยธุยา ม.56 (1) (ข) 2. บจก.ทรู อนิเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น ลงวันที่ -

24 จดัหา ติดต้ัง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรด้านกระบวนการจดัเกบ็และเบิก 14,445,000.-บาท 8,900,000.-บาท e-bidding 1. บมจ.ล็อกซเล่ย์ สัญญาล่าดับที่ -

จา่ยอตัโนมัติ ส่าหรับฝ่ายการพมิพ ์ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ -

หมายเหต ุ   *  ทุกวิธีการจดัซ้ือ (ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพเิศษ/วิธีกรณีพเิศษ/e-Auction)

      **  ทุกรายที่เสนอราคา

          (ไม่ต้องส่งเอกสารแนบหรือส่าเนาเอกสารประกอบ ซ่ึงกรณีมีบุคคล/หน่วยงานภายนอก ร้องขอขอ้มูลขา่วสารตามรายการที่หน่วยงานแจง้ฯ ศูนยข์อ้มูลขา่วสารฯ จะประสานงานเพือ่ขอให้หน่วยงานจดัส่งเอกสารตามรายการที่ระบุไว้ ต่อไป)

ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอตรงตามเง่ือนไขที่ก่าหนด

ยกเลิก เนื่องจาก เสนอราคารายเดียว

ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ

ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ
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