แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม ประจำปีงบประมำณ 2561
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

1 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

ทข.80 04/01/2561

900.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

2 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

ทข.81 04/01/2561

300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 16 อัน

ทข.82 04/01/2561

4,840.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

4 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน

ทข.83 05/01/2561

1,510.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

900.00

900.00
ร้ำนธรรมธร

300.00

300.00
ร้ำนธรรมธร

4,840.00

ทข.84 08/01/2561

1,220.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4,840.00

ร้ำนธรรมธร

ทข.85 09/01/2561

330.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

ทข.86 09/01/2561

640.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำรำยเดียว
1,220.00

ร้ำนธรรมธร
330.00

7 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
1,510.00

1,220.00
6 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนธรรมธร
1,510.00

5 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว
330.00

ร้ำนธรรมธร
640.00

เสนอรำคำรำยเดียว
640.00

8 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

ทข.87 09/01/2561

280.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

9 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน

ทข.88 10/01/2561

1,740.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

10 จ้ำงซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้ ำ จำนวน 1 เครื่อง

ทข.89 12/01/2561

1,070.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

280.00

280.00
ร้ำนธรรมธร

1,740.00

ทข.90 12/01/2561

1,926.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 1 เครื่อง
ทข.91 18/01/2561

1,900.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

1,926.00
ร้ำนธรรมธร

1,900.00

เสนอรำคำรำยเดียว

1,070.00

1,926.00
12 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
1,740.00

1,070.00
11 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ HP compact

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
1,900.00

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

13 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

ทข.92 19/01/2561

1,420.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

14 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell

ทข.93 22/01/2561

4,815.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ภัทรำนิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ภัทรำนิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น

เซอร์วิส

เซอร์วิส

1,420.00

1,420.00

4,815.00
15 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 15 อัน

ทข.94 22/01/2561

4,580.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

16 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

ทข.95 23/01/2561

500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

17 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

ทข.96 23/01/2561

920.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

4,815.00
ร้ำนธรรมธร

4,580.00

4,580.00

1,180.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

500.00

ร้ำนธรรมธร

8/1/2561

12,000,000.00

12,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

ประเทศไทย 2561

เสนอรำคำรำยเดียว
920.00

ร้ำนธรรมธร
1,180.00

19 จ้ำงจัดกิจกรรม มหกรรมแข่งขันจั กรยำนทำงไกล

เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนธรรมธร
920.00

ทข.97 31/01/2561

เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนธรรมธร
500.00

18 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
1,180.00

บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น

บริษัท ไตรลีก

ออกำไนเซอร์ จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

11,977,537.20

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.124/2561
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561

11,900,000.00

บริษัท ไตรลีก
(ประเทศไทย) จำกัด
11,933,710.00
20 จ้ำงจัดงำนเทศกำลอำหำรถิ่น กินปลำกะพงยักษ์

15/1/2561

1,200,000.00

1,200,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท อีเว้น

บริษัท อีเว้น

ไนน์มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

ไนน์มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

1,189,000.00
21 จ้ำงอำนวยควำมสะดวกคณะนักแสดง เชฟ
และเจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณรัฐประชำชนจี น
ในงำนตรุษจีน ไชน่ำทำวน์เยำวรำช
และเทศกำลตรุษจีนในภูมิภำค

16/1/2561

5,000,000.00

5,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีคเอนท์ทัวร์

ทรำเวล จำกัด

แอนด์ คำร์โก เซอร์วิส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีคเอนท์ทัวร์
แอนด์ คำร์โก เซอร์วิส
4,439,965.00

จ.182/2561
วันที่ 11 เมษำยน 2561

1,189,000.00

บริษัท เอ็กซ์ตร้ำพลัส
4,910,765.00

เสนอรำคำรำยเดียว

4,439,965.00

เสนอรำคำต่ำสุด

ใบสั่งจ้ำง
กบจ.18/2561
วันที่ 30 มกรำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
22 จ้ำงจัดงำน Gala Dinner Amour

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

22/1/2561

2,000,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(บำท)
1,984,884.24

โดยวิธีคัดเลือก

Asia Pacific 2018

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ
บริษัท เออ-ดี
ออกำไนเซอร์ จำกัด

ออกำไนเซอร์ จำกัด

1,847,068.24
23 จ้ำงจัดตกแต่งพื้นที่เทศกำลว่ำวนำนำชำติ

22/1/2561

3,500,000.00

3,489,270.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ปิ๊ง ครีเอท จำกัด
3,480,988.20

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท เออ-ดี

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.123/2561
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561

1,847,068.24
บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
3,489,270.00

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.149/2561

สูงสุด

วันที่ 13 มีนำคม 2561

บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
3,489,270.00
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร

จพ.54 8/1/2561

2,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส
1,412.40

1,412.40

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

925.55
25 ซื้อตู้สำหรับเก็บแฟ้มเอกสำร จำนวน 3 รำยกำร

จพ.55 8/1/2561

26,536.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำต่ำสุด

925.55

บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด
26,536.00

บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

26,536.00

บริษัท ศรีรุ่งเรืองเซฟแอนด์สติล
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
29,585.00
บริษัท เอ็นเอส มี ออฟฟิศ จำกัด
29,668.00
26 ซื้อเครื่องคิดเลขแบบมีกระดำษ จำนวน 3 เครื่อง

จพ.56 8/1/2561

8,217.60

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

บริษัท รีนำว พลัส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

อินเตอร์เทรด จำกัด
8,217.60

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
7,816.35
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรณ
7,960.80

7,816.35

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
27 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 6 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.57 9/1/2561

2,110.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท รีนำว พลัส

เสนอรำคำต่ำสุด

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

1,215.52
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส
789.66

28 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.58 10/1/2561

32,950.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,215.52

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส

789.66
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

30,655.50

33,951.10
บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
32,271.20
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
30,655.50
29 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

จพ.59 10/1/2561

180,059.90

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

อินเตอร์เทรด จำกัด
202,426.88

180,059.60

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
200,938
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
180,059.60
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.61 15/1/2561

17,462.40

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท แอลทูอี จำกัด
12,840
บริษัท ออนสเกล ซิลเท็ม
จำกัด (สำนักงำนใหญ่ )
25,038
บริษัท เดอะแกรน ยู บี จำกัด
4,622.40

บริษัท แอลทูอี จำกัด
12,840
บริษัท เดอะแกรน ยู บี จำกัด
4,622.40

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
31 ซื้อกระดำษชำระและกระดำษเช็ดมือเพื่ อใช้ ใน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.62 16/1/2561

500,000.00

จพ.63 17/1/2561

11,890.00

444,246.88

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท วินเนอร์เปเปอร์ จำกัด

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

บริษัท รีนำว พลัส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อำคำรททท. สำนักงำนใหญ่ ปีงบประมำณ 2561
32 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

380,243.76

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท วินเนอร์เปเปอร์ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

380,243.76

11,855.60

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.6.1/2561
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561

9,726.30

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
9,726.30
33 ซื้ออุปกรณ์โครงกำรพัฒนำและบำรุงรักษำระบบ

จพ.66 22/1/2561

4,000,000.00

3,999,082.20

โดยวิธีคัดเลือก

กำรสื่อสำรแบบรวมศูนย์ (Unified

บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด
3,950,000.00

บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด

Communication System)
1,498,000.00

1,498,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
1,453,000.17

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

1,453,000.17 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

จพ.68 22/1/2561

3,830.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

อินเตอร์เทรด จำกัด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

3,771.75

เสนอรำคำต่ำสุด

3,161.85

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,161.85
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

วันที่15 มีนำคม 2561

เป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด
จพ.67 22/1/2561

(server) ประจำปีงบประมำณ 2561

35 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร

สัญญำเลขที่ จ.158/2561

ถูกต้องครบถ้วน

ประจำปีงบประมำณ 2561
34 ซื้อหน่วยควำมจำ(Memory)สำหรับเครื่องแม่ข่ำย

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

3,950,000.00 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค

จพ.69 23/1/2561

13,100.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

13,054.00
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
13,246.00

13,054.00

เสนอรำคำต่ำสุด

สัญญำเลขที่ จ.155/2561
วันที่ 15 มีนำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
37 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.70 23/1/2561

17,200.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

15,823.16

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

15,823.16

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
16,884.60
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

จพ.71 25/1/2561

1,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

อินเตอร์เทรด จำกัด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

2,011.60

เสนอรำคำต่ำสุด

1,476.60

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
1,476.60
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.72 25/1/2561

26,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

26,289.90

เสนอรำคำต่ำสุด

26,289.90

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
21,014.80
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ

จพ.73 29/1/2561

360,000.00

323,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 2 รำยกำร
41 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โครงกำรเช่ำ

302,275.00
จช.16 5/01/2561

1,198,400.00

1,198,400.00

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน

ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

VDI ปีงบประมำณ 2561 จำนวน 32 เครื่อง
42 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน

ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมต่อเนื่องด้ำน
สำรสนเทศงบประมำณ 2561

บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด
778,960.00

บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

302,275.00
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด

เลขที่ กบจ.7/2561
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

778,960.00

สัญญำเลขที่ อ.24/2561
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561

(e-bidding)
จช.19 31/01/2561

110,000.00

104,325.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 เครื่อง (16มีนำคม 2561-30 กันยำยน 2561)
43 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรจ้ำงที่ ปรึกษำบริหำรจั ดกำร

บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
104,325.00

จป.5 8/01/2561

1,000,000.00

1,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

104,325.00

เลขที่ กบจ.34/2561
วันที่ 15 มีนำคม 2561

บจก.เอเชียนอินเทลลีเจนท์

บจก.เอเชียนอินเทลลีเจนท์

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.145/2561

อินฟอร์เมชั่น

อินฟอร์เมชั่น

ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค

วันที่ 8 มีนำคม 2561

950,000.00

950,000.00

ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
44 จ้ำงที่ปรึกษำจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

จป.6 8/01/2561

700,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(บำท)

และรำคำที่เสนอ

700,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ศูนย์วิจัย

ประเมินผู้ว่ำกำร ททท.โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปีงบประมำณ 2561

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ศูนย์วิจัย

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.117/2561

และพัฒนำระบบสำรสนเทศ

และพัฒนำระบบสำรสนเทศ

ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค

วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561

ระหว่ำงประเทศ จำกัด

ระหว่ำงประเทศ จำกัด

ถูกต้องครบถ้วน

689,080.00
45 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน

จป.6.1 8/01/2561

4,999,040.00

เพื่อกระจำยพื้นที่ท่องเที่ยวตลำดในประเทศปี

4,999,040.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท อินโฟเสริช์ จำกัด
4,800,000.00

689,080.00
บริษัท อินโฟเสริช์ จำกัด

เป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

4,800,000.00 ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค

2561

สัญญำเลขที่ จ.166/2561
วันที่ 23 มีนำคม 2561

ถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจั ดจ้ ำงและคงเหลือ)

38,439,266.90

36,639,662.96

1,799,603.94

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ ประจำปีงบประมำณ 2561
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
1 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ทข.98 05/02/2561

520.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

520.00
2 จ้ำงพิมพ์ซองจดหมำยภำษำไทยดีแอล

ทข.99 05/02/2561

20,865.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

จำนวน 10,000 ซอง
3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

520.00
บริษัท นนชนก จำกัด

20,865.00
ทข.100 05/02/2561

1,620.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

20,865.00
ร้ำนธรรมธร

1,620.00
4 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

ทข.101 06/02/2561

680.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว
1,620.00

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

680.00
5 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

ทข.102 06/02/2561

280.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

680.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

280.00
6 จ้ำงพิมพ์สมุดบันทึกข้อควำม จำนวน 300 เล่ม

ทข.103 08/02/2561

11,556.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

280.00
บริษัท นนชนก จำกัด

11,556.00
7 จ้ำงพิมพ์กล่องกระดำษลูกฟู ก จำนวน 500 กล่อง

ทข.104 08/02/2561

27,285.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

ทข.105 12/02/2561

5,403.50

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท นนชนก จำกัด

ทข.106 16/02/2561

40.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

ร้ำนธรรมธร

ทข.107 16/02/2561

380.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว
40.00

ร้ำนธรรมธร
380.00

เสนอรำคำรำยเดียว

5,403.50

40.00
10 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

27,285.00

5,403.50
9 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

11,556.00

27,285.00
8 จ้ำงซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
380.00

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
11 จ้ำงซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ทข.108 27/02/2561

6,131.10

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 1 เครื่อง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที

เสนอรำคำรำยเดียว

ไอที เซอร์วิส

ไอที เซอร์วิส
6,131.10

12 จ้ำงโครงกำรจัดทำฟิล์มขำว-ดำ ต้นฉบับ

12/2/2561

820,000.00

820,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เป็นระบบดิจิตอล

บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้

บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้

เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุ

จ.146/2561

แล็บ จำกัด

แล็บ จำกัด

ที่ได้จัดซื้อจัดจ้ำงไว้ก่อนแล้ว

วันที่ 9 มีนำคม 2561

820,000.00
13 จ้ำงจัดทำ collateral Material ถุงคลุมกระเป๋ำ

12/2/2561

900,000.00

883,820.00

โดยวิธีคัดเลือก

เดินทำงลำยตุ๊ก ตุ๊ก

12/2/2561

1,500,000.00

1,465,900.00

โดยวิธีคัดเลือก

ตำมแนวคิด open to the new shades

บริษัท บำงกอก ควอลิตี้

มีคุณลักษณะเฉพำะเป็น

จ.162/2561

เอ็นจิเนียริ่ง

เอ็นจิเนียริ่ง

พิเศษหรือซับซ้อน

วันที่ 22 มีนำคม 2561

12/2/2561

2,000,000.00

1,383,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

ประเทศไทยสำหรับเผยแพร่ในช่องทำงเครือข่ำย

883,820.00
บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

มีคุณลักษณะเฉพำะเป็น

จ.201/2561

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด

พิเศษหรือซับซ้อน

วันที่ 4 พฤษภำคม 2561

บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด
1,200,000.00

1,465,900.00
บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด
1,200,000.00

TAT Newroom
16 จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำเว็บไซต์

หรือต้องผลิตจำหน่ำย

บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

1,465,900.00
15 จ้ำงเหมำผลิตสำรคดีสั้น ภำษำอังกฤษ เกี่ยวกับ

820,000.00

บริษัท บำงกอก ควอลิตี้

883,820.00
14 จ้ำงจัดทำหนังสือแนะนำสินค้ำทำงกำรท่องเที่ ยว

6,131.10

หรือต้องผลิตจำหน่ำย
มีคุณลักษณะเฉพำะเป็น

จ.167/2561

พิเศษหรือซับซ้อน

วันที่ 23 มีนำคม 2561

หรือต้องผลิตจำหน่ำย
20/2/2561

1,000,000.00

974,770.00

โดยวิธีคัดเลือก

www.เที่ยวภำคกลำง.com

บริษัท บิ๊ก คอนเท้นต์ จำกัด
974,770.00

บริษัท บิ๊ก คอนเท้นต์ จำกัด
974,770.00

มีคุณลักษณะเฉพำะเป็น

จ.157/2561

พิเศษหรือซับซ้อน

วันที่ 15 มีนำคม 2561

หรือต้องผลิตจำหน่ำย
17 จ้ำงโครงกำรกิจกรรมประชำสัมพั นธ์กำรตลำดออนไลน์
Health & wellness

21/2/2561

2,550,000.00

2,515,573.00

โดยวิธี e-bidding

บริษัท อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
2,499,520.00
บริษัท เจ.บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
2,332,000.00
บริษัท เคลฟเวิรคส์ จำกัด
2,269,500.00

บริษัท อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
2,493,100.00

เป็นกำรจัดหำพัสดุที่มี

จ.179/2561

รำยละเอียดคุณลักษณะที่มี

วันที่ 4 เมษำยน 2561

ควำมซับซ้อนมีเทคนิคเฉพำะ

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
18 จ้ำงจัดทำ Online campaign สนับสนุนเว็บไซต์ ททท.

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

21/2/2561

17,000,000.00 16,999,358.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท โฟอินิ แคส จำกัด
16,585,000.00

บริษัท อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับกำรคัดเลือก
16,650,000.00

จ.272/2561

กำรคัดเลือก

วันที่ 17 กรกฏำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.132/2561

บริษัท อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
16,809,700.00
19 จ้ำงโครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงกำรท่องเที่ ยว

1/2/2561

3,000,000.00

2,486,145.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แอทอีเวนท์ จำกัด
2,486,145.00

20 จ้ำง Appilication Family Funกิจกรรมส่งเสริมกำร

2/2/2561

6,000,000.00

5,996,280.00

โดยวิธีคัดเลือก

โครงกำร Family Fun in Amazing Thailand
21 จ้ำงโครงกำร Gastronomy Tourism

5,996,280.00
19/2/2561

3,000,000.00

3,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

เส้นทำงสำยภูมิปัญญำและผลิตภัณฑ์ชุมชน
22 จ้ำงจัดบริกำรขนส่งภำคพื้ นดินสำหรับคณะ Buyer และ

บริษัท แอทโฟน จำกัด

บริษัท วิสแอนด์วิสดอม จำกัด
3,000,000.00

2/2/2561

200,000.00

107,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

seller ที่เข้ำร่วมงำน

6/2/2561

2,000,000.00

2,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

แหล่งท่องเที่ยวสู่ควำมยั่งยืน

2,486,145.00
บริษัท แอทโฟน จำกัด

บริษัท วิสแอนด์วิสดอม จำกัด
3,000,000.00
บริษัท เดสเนชั่นเอเชีย

(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซี เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล
อินฟอร์เมชั่น จำกัด

วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
เสนอรำคำรำยเดียว

5,996,280.00

บริษัท เดสเนชั่นเอเชีย

107,000.00
23 จ้ำงโครงกำรจัดทำแนวทำงกำรบริหำรจั ดกำร ฟื้ นฟู

บริษัท แอทอีเวนท์ จำกัด

จ.141/2561
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.175/2561

สูงสุด

วันที่ 2 เมษำยน 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

ใบสั่งจ้ำง กบจ.19/2561
วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2561

107,000.00
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด
2,000,000.00

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.181/2561

สูงสุด

วันที่ 9 เมษำยน 2561

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.150/2561

สูงสุด

วันที่ 13 เมษำยน 2561

1,917,000.00
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด
2,000,000.00
24 จ้ำงโครงกำรเชียงรำย แต้ แต้ ปี 2561

8/2/2561

7,000,000.00

6,967,976.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ฟำร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด
6,967,840.00
บริษัท สำนฟ้ำ จำกัด
6,901,500.00
บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6,900,000.00

บริษัท สำนฟ้ำ จำกัด
6,901,500.00

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
25 จ้ำงโฆษณำประชำสัมพันธ์กระแสกำรท่องเที่ ยวและส่งเสริม

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

13/2/2561

2,500,000.00

2,488,820.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

กำรขำยผ่ำนสื่อออนไลน์ ภำยใต้โครงกำร 12 เมืองรอง
26 จ้ำงจัดงำนไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 14

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท บิ๊ก คอนเทนท์ จำกัด

บริษัท บิ๊ก คอนเทนท์ จำกัด

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.143/2561

สูงสุด

วันที่ 7 มีนำคม 2561

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.151/2561

สูงสุด

วันที่ 13 มีนำคม 2561

2,456,720.00
16/2/2561

5,000,000.00

4,900,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท คอมอำร์ต โปรดักชั่น จำกัด
4,949,555.00

2,456,720.00
บริษัท วิซำร์ด โปรดักชั่น จำกัด
4,900,000.00

บริษัท จิณณะ จำกัด
4,999,890.65
บริษัท วิซำร์ด โปรดักชั่น จำกัด
4,900,000.00
27 จ้ำงดำเนินโครงกำร Amazing Local Experience

21/2/2561

3,500,000.00

2,475,820.00

โดยวิธีคัดเลือก

Media FamTrip เส้นทำงภำคเหนือ:
กรุงเทพฯ -เชียงรำย

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.170/2561

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

สูงสุด

วันที่ 26 มีนำคม 2561

เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด

2,475,820.00
28 จ้ำงจัดกิจกรรมนำเสนอเส้นทำงท่องเที่ ยวที่ สร้ำงสรรค์ในพื้ นที่

21/2/2561

8,950,000.00

8,950,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

แอ่งท่องเที่ยวผ่ำนช่องทำงรำยกำรนำเที่ ยว Free TV

บริษัท สบำยดี สตูดิโอ จำกัด

บริษัท สบำยดี สตูดิโอ จำกัด

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.171/2561

เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด

สูงสุด

วันที่ 27 มีนำคม 2561

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.176/2561

สูงสุด

วันที่ 2 เมษำยน 2561

ได้คะแนนทำงเทคนิค

จ.153/2561

สูงสุด

วันที่ 14 มีนำคม 2561

8,950,000.00
29 จ้ำงโครงกำรส่งเสริมเสริมเส้นทำงท่องเที่ ยวทำงน้ำ

21/2/2561

2,000,000.00

1,997,690.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท เจดก์ พับลิชชิ่ง จำกัด
1,996,620.00

30 จ้ำงจัดกิจกรรมหมอลำคำร์นิวัล

28/2/2561

6,000,000.00

5,994,766.66

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ยูนิตี้ อีเวนท์ จำกัด
5,994,500.00

31 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

จพ.74 1/2/2561

90,140.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,475,820.00

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 90,029.80 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 105,908.60 บำท

8,950,000.00
บริษัท เจดก์ พับลิชชิ่ง จำกัด
1,996,620.00
บริษัท ยูนิตี้ อีเวนท์ จำกัด
5,994,500.00
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
90,029.80

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
32 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.76 2/2/2561

17,040.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

15,800.69

เสนอรำคำ 17,023.70 บำท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 15,800.69 บำท
33 ซื้อวัสดุจัดเลี้ยง จำนวน 1 รำยกำร

จพ.77 5/2/2561

66,300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 66,254.40 บำท
34 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.78 7/2/2561

9,805.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำต่ำสุด

66,254.40

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 9,718.81 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

9,718.81

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรณ
เสนอรำคำ 9,244.80 บำท
35 ซื้อวัสดุสำหรับกำรถ่ำยภำพ จำนวน 2 รำยกำร

จพ.79 7/2/2561

60,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 56,496 บำท
36 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.80 7/2/2561

2,700.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

56,496.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 1,284 บำท

1,284.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 1,198.40 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรณ
เสนอรำคำ 3,049.50 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

1,198.40

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
37 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.81 12/2/2561

660.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 642 บำท

642.00

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 956.58 บำท
38 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.82 12/2/2561

200.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

อินเตอร์เทรด จำกัด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 299.60 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

192.60

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 192.60 บำท
39 ซื้อพัสดุสำนักงำน จำนวน 11 รำยกำร

จพ.83 14/2/2561

8,790.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 6,569.80 บำท

6,569.80

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 1,872.50 บำท
40 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 14 รำยกำร

จพ.84 14/2/2561

47,645.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,872.50

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 47,251.20 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

47,251.20

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
41 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.85 16/2/2561

9,650.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำ 8,945.20 บำท

8,945.20

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 9,630 บำท
42 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 11 รำยกำร

จพ.87 19/2/2561

2,665.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 2,593.68 บำท
43 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.88 21/2/2561

6,345.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,593.68

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 1,829.70 บำท

จพ.89 21/2/2561

12,870.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

1,829.70

เสนอรำคำ 3,884.10 บำท
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รำยกำร

เสนอรำคำต่ำสุด

3,884.10
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 12,840 บำท

12,840.00

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 12,069.60 บำท
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 18 รำยกำร

จพ.90 28/2/2561

33,200.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 19,518.94 บำท

19,518.94

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 13,559.04 บำท

13,559.04

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบ

บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบ

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.174/2561

จัดกำรเรื่องร้องเรียนของศูนย์ประสำนรับ-ส่ง

สำรสนเทศระว่ำงประเทศ จำกัด

สำรสนเทศระว่ำงประเทศ จำกัด

และข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค

วันที่ 30 มีนำคม 2561

เรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้ำนกำรท่องเที่ ยว

เสนอรำคำ 494,340.00 บำท

ที่
46 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จป.11 27/02/2561

500,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

500,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

494,340.00

ถูกต้องครบถ้วน

ประจำปี 2561 ภำยใต้โครงกำรให้คำปรึกษำใน
กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรจั ดเก็บและวิเครำะห์
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจั ดจ้ ำงและคงเหลือ)

75,862,770.60

72,681,756.46

3,181,014.14

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม ประจำปีงบประมำณ 2561
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
1 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ทข.109 02/03/2561

280.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

280.00
2 จ้ำงทำซองน้ำตำลซี 4 จำนวน 10,000 ซอง

ทข.110 08/03/2561

79,180.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จ้ำงทำซองน้ำตำลซี 4 ขยำยข้ำง จำนวน 10,000 ซอง
3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

บริษัท นนชนก จำกัด
79,180.00

ทข.111 12/03/2561

350.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

280.00
บริษัท นนชนก จำกัด
79,180.00
ร้ำนธรรมธร

350.00
4 จ้ำงซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint

ทข.112 12/03/2561

5,029.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

240A จำนวน 1 เครื่อง

ทข.113 12/03/2561

12,305.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

240A จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

ทข.114 14/03/2561

890.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ภัทรำนิษฐ์

คอร์ปอเรชั่นเซอร์วิส

คอร์ปอเรชั่นเซอร์วิส

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.115 16/03/2561

18,725.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด
18,725.00

8 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

ทข.116 22/03/2561

440.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.117 29/03/2561

2,950.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว
440.00

ร้ำนธรรมธร
2,950.00

เสนอรำคำรำยเดียว

18,725.00
ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

890.00

440.00
9 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 9 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

12,305.00

890.00
7 จ้ำงพิมพ์ซองจดหมำยภำษำไทย ซี 5 จำนวน 5,000 ซอง

เสนอรำคำรำยเดียว

5,029.00

บริษัท ภัทรำนิษฐ์

12,305.00
6 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
350.00

5,029.00
5 จ้ำงซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
2,950.00

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
10 จ้ำงจัดทำเส้นทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยกับ

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

9/3/2561

1,500,000.00

1,490,510.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

ประเทศเพื่อนบ้ำน
11 จ้ำงทำเส้นทำงท่องเที่ยวโครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำท่องเที่ ยว

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ไวท์สเปซ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไวท์สเปซ กรุ๊ป จำกัด

ได้คะแนน

จ.218/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 21 พฤษถำคม 2561

1,487,300.00
9/3/2561

2,000,000.00

1,995,550.00

โดยวิธีคัดเลือก

Local Experience 360 องศำ

บริษัท อำยคอนแทค

บริษัท อำยคอนแทค

ได้คะแนน

จ.212/2561

ดีไซน์ จำกัด

ดีไซน์ จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 17 พฤษภำคม 2561

ได้คะแนน

จ.289/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 31 กรกฏำคม 2561

ได้คะแนน

จ.242/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 14 มิถุนำยน 2561

ได้คะแนน

จ.180/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 4 เมษำยน 2561

1,995,550.00
12 จ้ำงโครงกำร Online content และกำรนำเสนอ

12/3/2561

12,750,000.00

12,738,350.00

โดยวิธี e-bidding

ข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์
13 จ้ำงโครงกำรนำเสนอ Marketing Content

บริษัท โฟอินิแคส จำกัด
11,500,000.00

12/3/2561

8,500,000.00

8,399,500.00

โดยวิธี e-bidding

ด้ำนกำรท่องเที่ยว

1,487,300.00

บริษัท โฟอินิแคส จำกัด
8,450,000.00

1,995,550.00
บริษัท โฟอินิแคส จำกัด
11,500,000.00
บริษัท อินโฟเฟค จำกัด
8,228,300.00

บริษัท พีเอ็มจี
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8,200,000.00
บริษัท เอฟ.ยู.ยู.เอ็ม จำกัด
8,399,500.00
บริษัท 360 อินโนเวทีป จำกัด
8,399,500.00
บริษัท อินโฟเฟค จำกัด
8,281,800.00
14 จ้ำงภำยใต้โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
Local Experience 360 องศำ

12/3/2561

3,000,000.00

2,974,600.00

โดยวิธีคัดเลือก

บจก.นวทรรศน์ฮอสพิทัลลิตี้
2,952,130.00

บจก.นวทรรศน์ฮอสพิทัลลิตี้
2,952,130.00

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
15 จ้ำงจัดพิมพ์ Provincial Brochure ภำษำไทย

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

16/3/2561

1,000,000.00

909,767.50

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธี e-bidding

และภำษำอังกฤษ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วีเจ พริ้นติ้ง

บริษัท ศิริชัยกำรพิมพ์ จำกัด

พิจำรณำตัดสินโดย

จ.315/2561

ใช้เกณฑ์รำคำ

วันที่ 23 สิงหำคม 2561

596,702.00

จำนวน 13 รำยกำร

639,710.20

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์

ประกอบเกณฑ์

พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)

คุณภำพรำคำ

612,414.50

ร้อยละ20และ

บริษัท ศิริชัยกำรพิมพ์ จำกัด

เกณฑ์คุณภำพ

639,710.20

ร้อยละ 80

บริษัท วงศ์สว่ำง พับลิชชิ่ง
แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
645,017.40
บริษัท ศิริวัฒนำ อินเตอร์พริ้น
จำกัด (มหำชน)
822,421.26
บจก.ซู๊สมีพริ้น แอนด์ดีไซน์
629,224.20
16 จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำเว็บไซต์

16/3/2561

1,000,000.00

1,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

www.วันธรรมดำน่ำเที่ยว.com
17 จ้ำงโครงกำรดำเนินกำรประชำสัมพั นธ์สินค้ำและบริกำร
ในกลุ่ม AEC ผ่ำนช่องทำงออนไลน์

บริษัท สำมำรถดิจิตอล จำกัด
1,000,000.00

20/3/2561

850,000.00

849,580.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ครำฟมีเดีย จำกัด
844,230.00

บริษัท สำมำรถดิจิตอล จำกัด
1,000,000.00
บริษัท ครำฟมีเดีย จำกัด
844,230.00

ได้คะแนน

จ.221/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 25 พฤษภำคม 2561

ได้คะแนน

จ.213/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 17 พฤษภำคม 2561

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
18 จ้ำงโครงกำร Online Amazing Thailnd Luxury

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

20/3/2561

4,250,000.00

4,217,583.33

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธี e-bidding

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค

บริษัท อำร์เอ็มเอส

พิจำรณำตัดสินโดย

จ.206/2561

แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

พับลิชชิ่ง จำกัด

ใช้เกณฑ์รำคำ

วันที่ 10 พฤษภำคม 2561

3,921,293.20

4,189,050.00

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประกอบเกณฑ์
คุณภำพรำคำ

3,850,000.00

ร้อยละ20และ

บจก.อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง

เกณฑ์คุณภำพ

4,189,050.00

ร้อยละ 80

บริษัท โฟอินิแคส จำกัด
4,200,000.00
บจก.พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
4,150,000.00
19 จ้ำงโครงกำรบริกำรจัดกำรสื่อสังคมออนไลน์ของ ททท.

20/3/2561

17,000,000.00

16,991,600.00

โดยวิธี e-bidding

TAT social Media Manament

บริษัท โฟอินิแคส จำกัด
16,700,000.00
บจก.วำยดีเอ็ม (ไทยแลนด์)

บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

พิจำรณำตัดสินโดย

จ.257/2561

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด

ใช้เกณฑ์รำคำ

วันที่ 29 มิถุนำยน 2561

16,777,600.00

15,000,000.00

ประกอบเกณฑ์
คุณภำพรำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.ลอฟ

ร้อยละ20และ

15,290,000.00

เกณฑ์คุณภำพ

บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

ร้อยละ 80

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด
16,991,600.00
20 จ้ำงดำเนินกำรผลิตวิดิทัศน์เพื่ อส่งเสริมกำรขำยและใช้
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยวในประเทศ
ชุด โครงกำร 12 เมืองต้องห้ำม..พลำด

23/3/2561

3,825,000.00

3,825,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท อำยคอนแทค

บริษัท อำยคอนแทค

ได้คะแนน

จ.232/2561

ดีไซน์ จำกัด

ดีไซน์ จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 4 มิถุนำยน 2561

3,800,000.00

3,800,000.00

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
21 จ้ำงโฆษณำประชำสัมพันธ์โครงกำร ท้ำเที่ ยวข้ำมภำค ปี 2

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

12/3/2561

20,000,000.00

19,500,750.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ฟำร์อีส เฟมไลน์

บริษัท ฟำร์อีส เฟมไลน์

ได้คะแนน

จ.202/2561

ดีดีบี จำกัด

ดีดีบี จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 4 พฤษภำคม 2561

ได้คะแนน

จ.177/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 2 เมษำยน 2561

ได้คะแนน

จ.178/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 30 เมษำยน 2561

18,632,873.00
22 จ้ำงจัดกิจกรรม สงกรำนต์ ก่อพระทรำยน้ำไหล

16/3/2561

6,000,000.00

6,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

ยิ่งใหญ่พวงมโหตร จ.กำแพงเพชร
23 จ้ำงจัดกิจกรรมเย็นทั่วหล้ำ มหำสงกรำนต์ Amazing

6,000,000.00
19/3/2561

7,000,000.00

6,990,845.00

โดยวิธีคัดเลือก

songgran 2018 @ กำฬสินธุ์
24 จ้ำงดำเนินโครงกำร Amazing Experience Media

บจก.คอมอำร์ต โปรดักชั่น

บจก.ทำดี แอทโซซิเอท
6,990,845.00

20/3/2561

3,500,000.00

3,352,270.41

โดยวิธีคัดเลือก

Fam Trip เส้นทำงภำคใต้ กรุงเทพฯ: ระนอง-ชุมพร

จพ.91 2/3/2561

3,120.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บจก.คอมอำร์ต โปรดักชั่น
6,000,000.00
บจก.ทำดี แอทโซซิเอท
6,990,845.00

บริษัท เดสทิเนชั่น

บริษัท เดสทิเนชั่น

ได้คะแนน

จ.190/2561

เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 26 เมษำยน 2561

3,352,270.41
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

18,632,873.00

3,352,270.41

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำ 3,081.60 บำท

เอ็นเตอร์ไพร์ส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

2,996.00

เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 2,996 บำท
26 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รำยกำร

จพ.92 2/3/2561

51,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. จำกัด(มหำชน)
เสนอรำคำ 50,419.17 บำท

27 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 20 รำยกำร

จพ.93 5/3/2561

49,305.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ปตท. จำกัด(มหำชน)
50,419.17

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 3,644.42 บำท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 39,427.36 บำท

3,644.42
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
39,427.36

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 4,649.15 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

4,649.15

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
28 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.94 5/3/2561

1,600.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรณ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรณ

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำ 1,562.20 บำท
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง 2 รำยกำร

จพ.94.1 5/3/2561

42,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,562.20

บริษัท สมำร์ท

บริษัท สมำร์ท

แอคเซสซอรีส์ จำกัด

แอคเซสซอรีส์ จำกัด

เสนอรำคำ 25,947.50 บำท
บริษัท เดอะแกรน ยูบี จำกัด
เสนอรำคำ 16,050 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

25,947.50
บริษัท เดอะแกรน ยูบี จำกัด
16,050.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 26,750 บำท
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร

จพ.96 8/3/2561

34,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 31,217.25 บำท

31 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.97 13/3/2561

800.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

31,217.25

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 2,230.95 บำท

2,230.95

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 778.96 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 909.50 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

778.96

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
32 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.98 15/3/2561

26,550.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

เสนอรำคำต่ำสุด

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 26,509.25 บำท
33 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 14 รำยกำร

จพ.99 19/3/2561

14,615.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 7,839.89 บำท

จพ.100 26/3/2561

1,435.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส
6,429.76

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 1,372.81 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

7,839.89

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำ 6,429.76 บำท
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

26,509.25

เสนอรำคำต่ำสุด

1,372.81

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 1,676.69 บำท
35 ซื้อวัสดุสำหรับกำรถ่ำยภำพ จำนวน 3 รำยกำร

จพ.101 26/3/2561

135,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รุ่งเรืองโฟโต้ จำกัด
เสนอรำคำ 131,000 บำท

36 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 9 รำยกำร

จพ.102 29/3/2561

17,680.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รุ่งเรืองโฟโต้ จำกัด
131,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 17,417.46 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

17,417.46

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.103 30/3/2561

3,450.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 3,424 บำท

3,424.00

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 3,464.66 บำท
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

จพ.104 30/3/2561

3,020.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

อินเตอร์เทรด จำกัด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 2,986.37 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

2,680.35

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 2,680.35 บำท
39 เช่ำเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

จช.20 9/03/2561

190,000.00

184,307.50

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 184,307.50บำท

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

184,307.50

เลขที่ กบจ.35/2561
วันที่ 15 มีนำคม 2561

(16 มีนำคม 2561-30 กันยำยน 2561)
40 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
(16 มีนำคม 2561-30 กันยำยน 2561)

จช.21 12/03/2561

55,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 52,162.50 บำท

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
52,162.50

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.38/2561
วันที่ 15 มีนำคม 2561

ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
41 เช่ำเครื่องพิมพ์เอกสำรสี จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จช.22 14/03/2561

26,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(2 เมษำยน 2561-30 กันยำยน 2561)

42 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.44/2561

เสนอรำคำ 25,856.55 บำท

จช.23 14/03/2561

130,000.00

125,190.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และเครื่องพิมพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 125,190.00 บำท

25,856.55

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

วันที่ 30 มีนำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

125,190.00

เลขที่ กบจ.36/2561
วันที่ 15 มีนำคม 2561

(16 มีนำคม 2561-30 กันยำยน 2561)
43 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

จช.24 14/03/2561

130,000.00

125,190.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และเครื่องพิมพืเอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 125,190.00 บำท

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

125,190.00

เลขที่ กบจ.37/2561
วันที่ 15 มีนำคม 2561

(16 มีนำคม 2561-30 กันยำยน 2561)
44 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

จช.25 20/03/2561

50,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(2 เมษำยน 2561-30 กันยำยน 2561)

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 47,882.50 บำท

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

47,882.50

เลขที่ กบจ.43/2561
วันที่ 30 มีนำคม 2561
เสนอรำคำ 40,125.00 บำท

45 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

จช.27 30/03/2561

41,000.00

(2 พฤษภำคม 2561-30 กันยำยน 2561)
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจั ดจ้ ำงและคงเหลือ)

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 40,125.00 บำท

93,300,724.00

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
40,125.00
89,486,318.14

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.45/2561
วันที่ 30 เมษำยน 2561
3,814,405.86

