แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน ประจำปีงบประมำณ 2561
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
1 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ กองงทัพบกช่อง5 ภำยใต้

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

3,000,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท รุ่งนวิน จำกัด

บริษัท รุ่งนวิน จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.191/2561

ได้คะแนน

จ.199/2561

02/04/2561

3,000,000.00

2 จ้ำงจัดกิจกรรมสีสันบอลลูนนำนำชำติ หำดใหญ่

09/04/2561

4,500,000.00

4,493,077.45

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แมคซิม่ำ สตูดิโอ จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

04-Nov-61

3 จ้ำงจัดพิธีเปิดงำนและจัดกิจกรรมโครงกำร

18/04/2561

9,000,000.00

8,979,804.02

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท คอมอำร์ต

บริษัท คอมอำร์ต

ได้คะแนน

จ.210/2561

โปรดักชั่น จำกัด

โปรดักชั่น จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

15-May-61

โครงกำรเก๋ำยกก๊วนชวนเที่ ยวไทย 5ภำค

3,000,000.00
4,450,000.00

Thailand shopping& Dining paradise 2018

8,868,800.00
4 จ้ำงจัดงำน welcome Reception งำน Thailand

23/04/2561

2,000,000.00

1,999,990.50

โดยวิธีคัดเลือก

Traval Mart Plus TTM+ 2018
23/04/2561

20,000,000.00

19,990,703.00

โดยวิธีคัดเลือก

กำรจัดงำน Thailand Traval Mart Plus 2018

4,450,000.00

27-Apr-61

8,868,800.00

บริษัท เลเซอร์เฟส์

บริษัท เลเซอร์เฟส์

ได้คะแนน

จ.226/2561

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

30-May-61

1,980,000.00
5 จ้ำงเหมำบริกำรติดตั้งและตกแต่งสถำนที่ ใน

3,000,000.00
บริษัท แมคซิม่ำ สตูดิโอ จำกัด

บริษัท เอ็น.ซี.ซี อิมเมจ จำกัด
19,474,000.00

1,980,000.00
บริษัท เอ็น.ซี.ซี อิมเมจ จำกัด
19,474,000.00

ได้คะแนน

จ.219/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

24-May-61

TTM+ 2018
6 จ้ำงดำเนินโครงกำร Amazing Luxperience

24/04/2561

3,000,000.00

2,928,530.00

โดยวิธีคัดเลือก

Media Fam Tripเส้นทำงภำคใต้ :
กรุงเทพฯ-กระบี่-พังงำ-ภูเก็ต

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

มีผู้เสนอ

จ.214/2561

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

รำคำรำยเดียว

18-May-61

เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด

2,928,530.00
7 จ้ำงจัดโครงกำร CSR & set in the Local

25/04/2561

40,000,000.00

39,953,800.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แอทโฟน จำกัด
39,948,450.00

8 จ้ำงจัดงำน UNWTO world Forum on

26/04/2561

7,000,000.00

6,631,903.00

โดยวิธีคัดเลือก

Gastronomy ครั้งที่ 4
27/04/2561

2,000,000.00

1,978,531.04

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แอทโฟน จำกัด
39,948,450.00

ได้คะแนน

จ.253/2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

27-Jun-61

บจก.เดสทิเนชั่น

บจก.เดสทิเนชั่น

มีผู้เสนอ

จ.220/2561

เซอร์วิสเซส

เซอร์วิสเซส

รำคำรำยเดียว

24-May-61

มีผู้เสนอ

จ.211/2561

รำคำรำยเดียว

17-May-61

6,631,903.00
9 จ้ำงจัดกิจกรรมยุทธจักรควำมอร่อย จ.ตรัง

2,928,530.00

บริษัท มีเดีย โรด จำกัด
1,978,531.04

6,631,903.00
บริษัท มีเดีย โรด จำกัด
1,978,531.04

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
11 จ้ำงโครงกำรพัฒนำ Mobile Application

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

02/04/2561

17,000,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

โดยวิธี e-bidding

บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค

(บำท)
16,898,420.83

ของ ททท.

แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท โกลบเทค จำกัด

พิจำรณำตัดสินโดย

จ.302/2561

ใช้เกณฑ์รำคำประกอบ

14-Aug-61

15,250,000.00

15,800,000.00

เกณฑ์คุณภำพรำคำ

บริษัท ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จำกัด

ร้อยละ20 และ

16,927,400.00

เกณฑ์คุณภำพร้อยละ 80

บริษัท บีอีซี-เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
16,065,000.00
บริษัท โกลบเทค จำกัด
15,250,000.00
บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด
16,799,000.00
12 จ้ำงพัฒนำปรับปรุงและบริหำรจั ดกำรเว็บไซต์

02/04/2561

1,000,000.00

999,380.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท โฟอินิแคส จำกัด

05/04/2561

3,400,000.00

3,376,741.67

โดยวิธี e-bidding

บริษัท อำร์เอ็มเอส จำกัด

27/04/2561

374,500.00

374,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

สร้ำงสรรค์งำนศิลป์

สร้ำงสรรค์งำนศิลป์

และเฟสบุ๊ค Thailand shopping Paradise
13 จ้ำงโครงกำรดำเนินงำน Online สำหรับ lssue

999,380.00

Based Green Touism
14 จัดจ้ำงสร้ำงบุษบกประดิษฐ์ฐำนพระพุ ทธชัยวัฒน์

3,349,100.00

374,500.00
15 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.105 2/4/2561

6,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.107 4/4/2561

24,045.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

999,380.00
บริษัท อำร์เอ็มเอส จำกัด
3,349,100.00

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
23,893.10

จ.185/2561

รำคำรำยเดียว

11-Apr-61

มีผู้เสนอ

จ.252/2561

รำคำรำยเดียว

26-Jun-61

มีผู้เสนอ

ใบสั่งจ้ำง

รำคำรำยเดียว

กบจ.26/2561
24-May-61

เสนอรำคำต่ำสุด

5,938.50

อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 23,893.10 บำท

มีผู้เสนอ

374,500.00

บริษัท รีนำว พลัส
เสนอรำคำ 5,938.50 บำท

16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

บริษัท โฟอินิแคส จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
17 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.108 5/4/2561

1,330.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 535 บำท

535.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 633.44 บำท
18 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.109 5/4/2561

2,800.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

633.44

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 2,568 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

2,568.00

บริษัท รีนำว พลัส
เสนอรำคำ 2,835 บำท
19 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.110 5/4/2561

17,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 16,980.90 บำท
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำนง จำนวน 3 รำยกำร

จพ.111 18/4/2561

8,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 14 รำยกำร

จพ.112 26/4/2561

21,910.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส
บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

13,560.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 13,533.36 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 14,188.20 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

15,076.30

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เสนอรำคำ 6,317.28 บำท
จพ.113 26/4/2561

เสนอรำคำต่ำสุด

8,025.00

บริษัท รีนำว พลัส
เสนอรำคำ 15,076.30 บำท

22 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

16,980.90

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เสนอรำคำ 8,025 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

6,317.28
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
13,533.36

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
23 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.114 27/4/2561

24,880.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 24,849.68 บำท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

24,849.68

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 26,792.80 บำท
24 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.116 30/4/2561

2,115.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 1,514.05 บำท

1,514.05

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 433.35 บำท
25 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรประเมินผลและวิจัย

จป.12 24/04/2561

8,500,000.00

อัตรำกำรรับรู้ภำพลักษณ์ประเทศไทย
ประจำปีงบประมำณ 2561
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจั ดจ้ ำงและคงเหลือ)

8,298,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

433.35

บริษัท เคเนติกส์

บริษัท เคเนติกส์

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

คอนซัลติ้ง จำกัด

คอนซัลติ้ง จำกัด

และข้อเสนอทำงด้ำน

เสนอรำคำ 8,122,905.00 บำท
120,896,640.00

เสนอรำคำต่ำสุด

8,122,905.00
117,476,397.00

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน

สัญญำเลขที่ 231/2561
วันที่ 1 มิถุนำยน 2561
3,420,243.00

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

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
1 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,660.00

(บำท)

ทข.118 03/05/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้ำนธรรมธร
1,660.00

2 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

ทข.119 07/05/2561

500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

1,660.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

500.00
3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

ทข.120 08/05/2561

300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.121 11/05/2561

400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.123 18/05/2561

510.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.124 21/05/2561

20,865.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

500.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

300.00
4 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

300.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

400.00
5 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

400.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

510.00
6 จ้ำงพิมพ์ซองจดหมำยภำษำไทยดีแอล

20,865.00

จำนวน 10,000 ซอง
7 จ้ำงทำแฟ้มเจำะปกอ่อนสีฟ้ำตรำ ททท.

ทข.125 21/05/2561

79,715.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

79,715.00

จำนวน 5,000 แฟ้ม
8 จ้ำงซ่อมคอมพิวเคอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท นนชนก จำกัด

ทข.126 21/05/2561

5,435.60

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

9 จ้ำงซ่อมคอมพิวเคอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง

ทข.127 21/05/2561

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10 จ้ำงดำเนินโครงกำรแหล่งท่องเที่ ยว
ตำมรอยศำสตร์พระรำชำสู่
กำรเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว

2/5/2561

29,949,300.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท นนชนก จำกัด
บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น
คอมพิวเตอร์ ซิสท็ม จำกัด
บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น

คอมพิวเตอร์ ซิสท็ม จำกัด

คอมพิวเตอร์ ซิสท็ม จำกัด

29,981,400.00
บริษัท อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
29,800,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

5,435.60

บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น

บริษัท มีเดีย โรด จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

79,715.00

บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น

1,926.00
30,000,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

20,865.00

คอมพิวเตอร์ ซิสท็ม จำกัด
5,435.60
1,926.00

510.00
บริษัท นนชนก จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

1,926.00
บริษัท อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด
29,800,000.00

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.235/2561
วันที่ 5 มิถุนำยน 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
11 จ้ำงจัดกิจกรรมในงำนมหกรรมอำหำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
12,529,700.00

(บำท)
12,535,997.50

2/5/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บจก. เดอะ เทรนด์ เซทเทอร์

โดยสรุป
ได้คะแนนทำงเทคนิค

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บจก.คอมอำร์ต โปรดักชั่น

สูงสุด

วันที่ 31 พฤษภำคม 2561

มีผู้เสนอ

จ.250/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 21 มิถุนำยน 2561

12,448,000.00

Amazing Thai Taste Festival

12,529,700.00

จ.228/2561

บริษัท บรอดมำยด์ จำกัด
12,495,995.00
บริษัท เมคอิทแฮพเพ้น อีเวนท์ จำกัด
12,398,090.00
บริษัท เวิร์ค 56 จำกัด
12,480,000.00
บริษัท เดอะ เทรนด์ เซทเทอร์ จำกัด
12,529,700.00
12 จ้ำงโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ ยว

8/5/2561

2,000,000.00

1,998,760.00

โดยวิธีคัดเลือก

1,998,760.00

สำหรับศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเที่ ยว
13 จ้ำงจัดกิจกรรม Fruit Food Fest

บริษัท ครีเอท มำยด์ จำกัด

9/5/2561

2,000,000.00

1,498,561.75

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
1,480,000.00

14 จ้ำงจัดบริกำรรำยกำรนำเที่ ยวสำหรับ

10/5/2561

1,400,000.00

1,400,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้เข้ำร่วมงำน Thailand Traval
Mart Plus 2018
15 จ้ำงจัดทำข้อมูลสินค้ำกำรท่องเที่ ยวและ

21/5/2561

9,488,760.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
1,480,000.00

มีผู้เสนอ

จ.238/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 6 มิถุนำยน 2561

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

มีผู้เสนอ

จ.239/2561

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

รำคำรำยเดียว

วันที่ 8 มิถุนำยน 2561

เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด
มีผู้เสนอ

จ.244/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 16 มิถุนำยน 2561

บริษัท เขียนเพลิน จำกัด
9,328,260.00

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมศักยภำพ

1,998,760.00

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

1,399,970.00
9,500,000.00

บริษัท ครีเอท มำยด์ จำกัด

1,399,970.00
บริษัท เขียนเพลิน จำกัด
9,328,260.00

ด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยว
16 จ้ำงดำเนินโครงกำร

24/5/2561

25,000,000.00

23,968,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

เมืองรอง..ต้องรัก...ต้องใส่ใจ

บริษัท มอนทำจ

บริษัท มอนทำจ

มีผู้เสนอ

จ.306/2561

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

รำคำรำยเดียว

วันที่ 16 สิงหำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.262/2561

23,945,530.00
17 จ้ำงดำเนินกำรบริหำรจัดกำรจั ดทำ
หลักสูตรและจัดกำรอบรม

25/5/2561

20,000,000.00

19,085,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท 3พี คอนซัลติ้ง จำกัด
19,963,460.80
บริษัท อินพินิท วิชั่น จำกัด
19,981,180.00
บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด
18,381,000.00

23,945,530.00
บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด
18,381,000.00

วันที่ 3 กรกฏำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
18 จ้ำงจัดงำนแถลงข่ำว พิธีมอบรำงวัลและ

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,000,000.00

(บำท)
999,360.29

25/5/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท เยส ครีเอชั่น จำกัด

โดยสรุป
ได้คะแนนทำงเทคนิค

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษัท หัวกะทิ อีเว้นท์ จำกัด

สูงสุด

วันที่ 21 มิถุนำยน 2561

1,257,742.00

จัดสัมมนำ Focus Group กำรประกวด

999,243.72

จ.248/2561

บริษัท ผัสสะ อินสตอลเลชั่น

ผู้ประกอบกำร startup

อำร์ต จำกัด
999,243.72
บริษัท เยส ครีเอชั่น จำกัด
999,243.72
19 จ้ำงจัดกิจกรรมอำหำรทะเลขอนแก่น

31/5/2561

2,000,000.00

1,997,596.91

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท พญำศรีตรีวโร จำกัด
1,997,596.91

20 จ้ำงดำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลทั่ วไป

3/5/2561

700,000.00

600,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
600,000.00

เพื่อบรรจุเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ ำงของ ททท.
21 จ้ำงเหมำบริกำรดำเนินกำรทดสอบภำค

3/5/2561

1,200,000.00

1,242,052.00

โดยวิธีคัดเลือก

ข้อเขียนสมรรถนะพนักงำนโครงกำรคัดเลือก

1,997,596.91
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
600,000.00

มีผู้เสนอ

จ.240/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 11 มิถุนำยน 2561

มีผู้เสนอ

จ.227/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 30 พฤษภำคม 2561

บริษัท อบรมและทดสอบ

บริษัท อบรมและทดสอบ

มีผู้เสนอ

จ.223/2561

พีทีเอส จำกัด

พีทีเอส จำกัด

รำคำรำยเดียว

วันที่ 28 มิถุนำยน 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.264/2561

1,131,600.00

พนักงำนเพื่อดำรงตำแหน่งทำงกำรบริหำร

บริษัท พญำศรีตรีวโร จำกัด

1,131,600.00

ระดับ6 ระดับ8และระดับ9
22 จ้ำงปรับปรุงอำคำรจัดเก็บเอกสำรและวัสดุ

16/5/2561

2,536,677.57

2,536,677.57

โดยวิธี e-bidding

บริษัท เอ็มเอสอำร์ เทรดดิ้ง จำกัด
2,300,000.00

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบำงแสน

บริษัท เอ็มเอสอำร์ เทรดดิ้ง จำกัด
2,300,000.00

วันที่ 5 กรกฏำคม 2561

บริษัท อัจลิมิเต็ด แอด เวิร์ด จำกัด
2,529,984.66
23 จ้ำงโครงกำรพัฒนำและติดตั้งระบบ

21/5/2561

53,600,000.00

53,436,157.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท วำยดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
49,125,840.00

ในกำรเก็บข้อมูลขนำดใหญ่

บริษัท วำยดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

49,125,840.00

จ.261/2561
วันที่ 3 กรกฏำคม 2561

บริษัท วี-สมำร์ท จำกัด

(Bigdata) และวิเครำะห์ให้พร้อม

50,000,000.00

ใช้งำนในรูปแบบของ

บริษัท อินโนวิช โซลูชั่นส์

smart data

49,660,840.00
24 จ้ำงโครงกำรจัดทำแอพพลิเคชั่นและ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลกำรท่องเที่ ยว
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

25/5/2561

3,500,000.00

3,450,750.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ศิริมีเดีย จำกัด
3,450,750.00

บริษัท ศิริมีเดีย จำกัด
3,450,750.00

มีผู้เสนอ

จ.308/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 17 สิงหำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
25 จ้ำงผลิตวิดิทัศน์ชุดโครงกำรระเบียง

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,700,000.00

25/5/2561

รำคำกลำง
(บำท)
1,695,950.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท เอ็กซ์เทนเดอร์ จำกัด

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษัท เอ็กซ์เทนเดอร์ จำกัด
1,695,950.00

เขตเศรษฐกิจภำคตะวันออกเพื่ อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวสำหรับต่ำงประเทศ
26 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 8 รำยกำร

จพ.117 2/5/2561

7,310.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,695,950.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 6,992.45 บำท

มีผู้เสนอ

จ.305/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 16 สิงหำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

6,992.45

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 6,384.46 บำท
27 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.118 3/5/2561

7,710.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 7,704 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

7,704.00

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 9,951 บำท
28 ซื้อวัสดุสำหรับงำนสถำนที่ จำนวน 1 รำยกำร

จพ.119 4/5/2561

20,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ไฟร์คิลเลอร์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง

บริษัท ไฟร์คิลเลอร์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง

แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เสนอรำคำ 19,260 บำท
29 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.120 8/5/2561

8,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

19,260.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

บริษัท รีนำว พลัส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 8,474.40 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด
5,893.56

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 5,893.56 บำท
30 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 10 รำยกำร

จพ.121 10/5/2561

30,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด
เสนอรำคำ 20,651 บำท
บริษัท วีเคเอคเซค คิวทีฟ จำกัด
เสนอรำคำ 6,995.66 บำท

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรดดิ้ง จำกัด
20,651.00
บริษัท วีเคเอคเซค คิวทีฟ จำกัด
6,995.66

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
31 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 6 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.122 16/5/2561

5,040.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 5,007.60 บำท

5,007.60

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 5,136 บำท
32 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

จพ.123 17/5/2561

30,050.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำ 26,174.34 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

26,174.34

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 30,013.50 บำท
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

จพ.124 17/5/2561

26,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 25,680 บำท
34 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.125 17/5/2561

7,200.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

25,680.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 6,420 บำท
35 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 9 รำยกำร

จพ.129 23/5/2561

18,875.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด
6,420.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 15,645.54 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

15,645.54

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 16,816.12 บำท
36 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.130 23/5/2561

260.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 235.40 บำท
บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 365.94 บำท

235.40

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
37 ซื้อนำฬิกำติผนัง จำนวน 1 เรือน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.131 23/5/2561

1,100.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

เสนอรำคำต่ำสุด

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 1,048.60 บำท
38 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.132 23/5/2561

7,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

1,048.60
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำ 7,383 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

7,383.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 7,704 บำท
39 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.133 14/5/2561

22,720.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำ 22,713.96 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

22,713.96

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 23,112 บำท
40 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.134 25/5/2561

4,600.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำต่ำสุด

4,536.80

เสนอรำคำ 5,136 บำท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 4,536.80 บำท
41 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

จพ.135 30/5/2561

4,375.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 2,810.89 บำท

168,978,829.17

2,810.89

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 1,396.35 บำท
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจั ดจ้ ำงและคงเหลือ)

เสนอรำคำต่ำสุด

1,396.35
160,462,061.38

8,516,767.79

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ประจำปีงบประมำณ 2561
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

(บำท)

ทข.129 04/06/2561

หรือจัดจ้ำง (บำท)
780.00

ทข.130 05/06/2561

27,285.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้ำนธรรมธร

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

780.00
2

จ้ำงทำกล่องกระดำษลูกฟู ก จำนวน 500 กล่อง

780.00
บริษัท นนชนก จำกัด

27,285.00
3

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 9 อัน

ทข.131 06/06/2561

2,020.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.132 07/06/2561

180.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

27,285.00
ร้ำนธรรมธร

2,020.00
4

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
จ้ำงพิมพ์ใบนำส่งเงินเพื่ อหักล้ำงเงินยืมทดรอง

ทข.133 11/06/2561

14,552.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

ทข.134 12/06/2561

720.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

2,020.00

6

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

บริษัท นนชนก จำกัด

จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง

ทข.135 13/06/2561

5,296.50

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จ้ำงซ่อม Printer Laser Jet 1200Series

ทข.136 13/06/2561

3,124.40

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 1 เครื่อง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที

ไอที เซอร์วิส

ไอที เซอร์วิส

9

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน

ทข.137 15/06/2561

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ควอลิที

ไอที เซอร์วิส

ไอที เซอร์วิส

ร้ำนธรรมธร

รุ่น Docuprint 240A จำนวน 1 เครื่อง

เสนอรำคำรำยเดียว
1,460.00

ทข.138 19/06/2561

1,740.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

ทข.139 22/06/2561

8,881.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ภัทรำนิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท ภัทรำนิษฐ์ คอร์ปอเรชั่น

เซอร์วิส

เซอร์วิส

1,740.00
11 จ้ำงซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox

8,881.00

เสนอรำคำรำยเดียว

3,124.40
ร้ำนธรรมธร

1,460.00
10 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 10 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

5,296.50

3,124.40
1,460.00

เสนอรำคำรำยเดียว
720.00

5,296.50
8

เสนอรำคำรำยเดียว

14,552.00
ร้ำนธรรมธร

720.00
7

เสนอรำคำรำยเดียว
180.00

14,552.00

จำนวน 200 เล่ม

เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนธรรมธร
180.00

5

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
1,740.00

8,881.00

เสนอรำคำรำยเดียว

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
12 จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ทำงกำรเงิน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
92,020.00

(บำท)

ทข.140 22/06/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สกำยเทรดดิ้ง

สกำยเทรดดิ้ง

ครั้งที่ 3 ปีงบประมำณ 2561

92,020.00

1. ใบเสร็จรับเงินแบบมี Vat จำนวน 300 เล่ม

92,020.00

2. หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่ จ่ำย
จำนวน 100 เล่ม
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

จพ.136 1/6/2561

33,480.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

30,944.40

เสนอรำคำ 33,384 บำท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 30,944.40 บำท
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

จพ.137 1/6/2561

26,820.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 26,792.80 บำท
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รำยกำร

จพ.138 5/6/2561

20,615.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

26,792.80

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 20,565.40 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

50,565.40

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 20,897.10 บำท
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

จพ.139 6/6/2561

12,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 11,984 บำท
17 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 15 รำยกำร

จพ.140 11/6/2561

3,605.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

11,984.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 3,520.30 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

3,520.30

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.141 11/6/2561

27,045.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส

24,909.60

เสนอรำคำ 26,964 บำท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 24,909.60 บำท
19 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

จพ.142 12/6/2561

5,855.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 4,515.40 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

4,515.40

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 4,935.91 บำท
20 ซื้อระบบตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์สำนักงำนใหญ่

จพ.143 13/6/2561

304,950.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพร์ส

บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพร์ส

เน็ตเวิร์ค จำกัด

เน็ตเวิร์ค จำกัด

เสนอรำคำ 304,950 บำท
21 ซื้ออุปกรณ์สำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.146 21/6/2561

3,065.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

จพ.147 26/6/2561

38,670.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

304,950.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 3,038.80 บำท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 34,753.60 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

3,038.80
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

34,753.60

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 38,520 บำท
23 ซื้อพัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
24 เช่ำเครื่องพิมพ์เอกสำรแบบสี จำนวน 1 เครื่อง
(2 กรกฏำคม 2561-30 กันยำยน 2561)

จพ.148 26/6/2561
จช.31 12/07/2561

8,453.00
15,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 8,453 บำท
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด
8,453.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เสนอรำคำ 14,445.00 บำท

14,445.00

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.46/2561
วันที่ 28 มิถุนำยน 2561

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.149 29/6/2561

27,960.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 27,927 บำท

24,383.16

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 24,383.16 บำท
26 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.150 29/6/2561

5,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 5,350 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

5,350.00

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 2,461 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 2,450.30 บำท
27 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

จพ.151 29/6/2561

4,550.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 4,494 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

4,494.00

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
28 จ้ำงที่ปรึกษำจัดทำและวิเครำะห์ข้อมูล

จป.13 7/06/2561

2,000,000.00

1,980,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

พฤติกรรมผู้บริโภคด้ำนสื่อโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ สำหรับตลำดนักท่องเที่ ยว

และจำลองกำรใช้พลังงำนของอำคำรกำร
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงำน
ลพบุรี

บริษัท เคเนติกส์

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.290/2561

คอนซัลติ้ง จำกัด

คอนซัลติ้ง จำกัด

และข้อเสนอทำงด้ำน

วันที่ 31 กรกฏำคม 2561

เสนอรำคำ

เสนอรำคำ

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน

1,925,465.00 บำท

ต่ำงประเทศ ปีงบประมำณ 2561
29 จ้ำงที่ปรึกษำวิเครำะห์โครงกำรสร้ำงอำคำร

เสนอรำคำ 4,776.48 บำท
บริษัท เคเนติกส์

จป.14 26/06/2561

950,000.00

750,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เสนอรำคำ 750,000.00 บำท

1,925,465.00
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
750,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.265/2561

และข้อเสนอทำงด้ำน

วันที่ 5 กรกฏำคม 2561

เทคนิคถูกต้องครบถ้วน

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
30 จ้ำงผลิตวิดิทัศน์ ชุด หมู่เกำะทะเลตรำด

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

บก.42 21/06/2561

1,700,000.00

1,690,600.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
โดยวิธีคัดเลือก

เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ ยว

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

บจก.อำยคอนเทค ดีไซน์

บจก.อำยคอนเทค ดีไซน์

เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.328/2561

1,690,600.00

1,650,000.00

วันที่ 5 กันยำยน 2561

สำหรับตลำดต่ำงประเทศ
31 จ้ำงพัฒนำเว็บไซต์ www. เที่ ยวอีสำน.com

บก.43 26/06/2561

2,000,000.00

1,957,030.00

โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบ 2561

บจก.บิ๊กคอนเท้นต์
1,926,000.00

บจก.บิ๊กคอนเท้นต์

เสนอรำคำต่ำสุด

1,926,000.00

จ.332/2561
วันที่ 10 กันำยน 2561

บจก.สำมำรถ ดิจิตอล มีเดีย
1,957,030.00
บจก.ซีซันต์ เวิล์ด
1,926,000.00
32 จ้ำงโครงกำร เทศกำลกินอำหำรถิ่น

บก.73 4/06/2561

7,000,000.00

6,999,971.65

โดยวิธีคัดเลือก

กินตำมตำนำน Thai-Eat-Art-Grestronomy
33 จ้ำงภำยใต้โครงกำรรำยกำรนำเที่ ยวชุมชน

บก.74 5/06/2561

20,000,000.00

20,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

Local Link 2561
34 จ้ำงดำเนินงำนโฆษณำประชำสัมพั นธ์สร้ำง

บจก.เอ็นบีซี.แอ็ค
6,970,135.15
บจก.บอร์น ดิสติงชั่น
20,000,000.00

บก.75 6/06/2561

15,000,000.00

14,999,260.00

โดยวิธีคัดเลือก

กำรรับรู้และจัดกิจกรรมเพื่ อสร้ำงกระแส

บจก.บรอดมำด์
14,999,260.00

บจก.เอ็นบีซี.แอ็ค

เสนอรำคำรำยเดียว

6,960,000.00
บจก.บอร์น ดิสติงชั่น

วันที่ 15 มิถุนำยน 2561
เสนอรำคำรำยเดียว

19,950,000.00
บจก.บรอดมำด์

จ.243/2561
จ.246/2561
วันที่ 18 มิถุนำยน 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

14,980,000.00

จ.245/2561
วันที่ 18 มิถุนำยน 2561

กระตุ้นกำรเดินทำงท่องเที่ ยวเข้ำสู่เมืองรอง
35 จ้ำงจัดกิจกรรมเสำร์สรำญ ณ อุทยำน ร.2

บก.78 11/ 06/2561

3,000,000.00

บก.79 11/06/2561

9,000,000.00

2,999,210.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เมืองน่ำลองต้องห้ำมพลำด
36 จ้ำงโครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำท่องเที่ ยว
เพื่อเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรตลำด
พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพื่ อ
สร้ำงควำมเข้มแข็งสู่ชุมชน (Local Strength)
จังหวัดจันทบุรี

บจก.คอมอำร์ต โปรดักชั่น
2,999,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บจก.บรอดมำยด์
8,988,000.00

บจก.คอมอำร์ต โปรดักชั่น

เสนอรำคำรำยเดียว

2,999,000.00
บจก.บรอดมำยด์
8,988,000.00

จ.255/2561
วันที่ 29 มิถุนำยน 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.256/2561
วันที่ 29 มิถุนำยน 2561

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
37 จ้ำงตกแต่งพื้นที่ งำนศิลปะเทียนนำนำชำติ

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

บก.80 15/06/2561

1,400,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

1,387,334.00

โดยวิธีคัดเลือก

11,995,770.00

โดยวิธีคัดเลือก

เมืองอุบล
38 จ้ำงจัดทำโครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำทำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บจก.เอกนำโถ

บจก.เอกนำโถ

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.277/2561

1,379,658.00
บก.81 15/06/2561

12,000,000.00

กำรท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมกำรเดินทำง

บจก.หนีกรุง คอนเน็ค
11,995,770.00

1,360,933.00
บจก.หนีกรุง คอนเน็ค

วันที่ 19 กรกฏำคม 2561
เสนอรำคำรำยเดียว

11,995,770.00

จ.280/2561
วันที่ 24 กรกฏำคม 2561

ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงมหัศจรรย์
เมืองรอง (Local Link)
39 จ้ำงดำเนินโครงกำรเที่ยวไทยเท่ ไม่สร้ำงขยะ

บก.82 19/06/2561

15,000,000.00

14,786,686.00

โดยวิธีคัดเลือก

ลดโลกเลอะ
40 จ้ำงจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเพื่ อกระตุ้น

บจก.สปำ-ฮำคูโฮโค
14,700,000.00

บก.84 21/06/2561

5,000,000.00

กำรเดินทำงท่องเที่ยวพิ เศษภำยใต้โครงกำร

4,964,800.00

โดยวิธีคัดเลือก

บจก.หลำยสิ่ง ครีเอชั่น
4,964,800.00

บจก.สปำ-ฮำคูโฮโค

เสนอรำคำรำยเดียว

14,700,000.00
บจก.หลำยสิ่ง ครีเอชั่น
4,879,200.00

จ.259/2561
วันที่ 29 มิถุนำยน 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.268/2561
วันที่ 11 กรกฏำคม 2561

เก๊ำยกก๊วนชวนไทย
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจั ดจ้ ำงและคงเหลือ)

94,745,526.90

93,775,526.36

970,000.54

