แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนิ นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม ประจำปี งบประมำณ 2561
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 จ้ำงซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP Laser

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
2,835.50

(บำท)

ทข.141 03/07/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

Jet P2015 dn จำนวน 1 เครื่อง

2,835.50
2 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

ทข.142 09/07/2561

1,200.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.143 11/07/2561

1,360.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

2,835.50
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

1,200.00
3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

1,200.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

1,360.00
4 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

ทข.144 23/07/2561

1,190.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท โพรเวล อุตสำหกรรม จำกัด

1,360.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

1,190.00
5 จ้ำงแปลงวิดิทัศน์เป็นระบบดิจิทัล

3/7/2561

1,700,000.00

1,674,550.00

1,655,290.00

เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสำหรับ

1,190.00
บริษัท โพรเวล อุตสำหกรรม จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

1,655,290.00

จ.301/2561
วันที่ 10 มิถุนำยน 2561

ตลำดต่ำงประเทศ
6 จ้ำงโครงกำรบำรุงรักษำและแก้ไขข้อมูล

4/7/2561

500,000.00

500,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

แผนปฏิบัติกำรและติดตำมประเมินผล

บริษัท อินสไพรอน
(ประเทศไทย) จำกัด

492,200.00

ประจำปีงบ 2561
7 จ้ำงจัดทำโครงสร้ำงและตกแต่งพื้นที่จัดงำน

บริษัท อินสไพรอน
(ประเทศไทย) จำกัด

9/7/2561

2,000,000.00

1,983,780.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท คอมอำร์ตโปรดักชั่น จำกัด
1,991,000.00

" มี๊ตแอนด์ กรี๊ด Eat Local Food "

เสนอรำคำรำยเดียว

กบจ.27/2561

492,200.00
บริษัท พญำศรีตรีวโร จำกัด

ใบสั่งจ้ำง
วันที่ 12 กรกฏำคม /2561

เสนอรำคำต่ำสุด

1,979,436.35

จ.298/2561
วันที่ 8 สิงหำคม 2561

บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
1,999,830.00
บริษัท พญำศรีตรีวโร จำกัด
1,979,436.35
8 จ้ำงงำน Welcome Reception Women

11/7/2561

3,000,000.00

2,844,402.53

โดยวิธีคัดเลือก

2,268,512.88

Journey Thailand 2018
9 จ้ำงโครงกำรยกระดับคุณภำพของห่วงโซ่
คุณค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยว

บริษัท เออ-ดี ออกำไนเซอร์ จำกัด

12/7/2561

15,000,000.00

15,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท บอร์นดิสติงชั่น จำกัด
15,000,000.00

บริษัท เออ-ดี ออกำไนเซอร์ จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

2,268,512.88
บริษัท บอร์นดิสติงชั่น จำกัด
15,000,000.00

จ.287/2561
วันที่ 26 กรกฏำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.303/2561
วันที่ 15 สิงหำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
10 จ้ำงจัดกิจกรรมเทศกำลเที่ยวเมืองรอง

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
40,000,000.00

(บำท)
40,000,000.00

และรำคำที่เสนอ
บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด

12/7/2561

39,890,826.58
11 จ้ำงโครงกำร Amazing Thailand

13/7/2561

45,000,000.00

45,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
42,230,439.00

Unseal Local 2018

จ.294/2561
วันที่ 2 สิงหำคม 2561

39,890,826.58
บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

42,230,439.00

จ.310/2561
วันที่ 20 สิงหำคม 2561

บริษัท แอทโฟน จำกัด
44,992,009.00
12 จ้ำงโครงกำรส่งเสริมกำรเดินทำงท่องเที่ยว

13/7/2561

15,000,000.00

15,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

14,977,860.00

ชุมชนประมงพื้นบ้ำน
13 จ้ำงจัดกิจกรรม Event โครงกำร Creative

13/7/2561

18,000,000.00

18,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท คอมอำร์ต โปรดักชั่น จำกัด
17,955,550.00

District Go Local
14 จ้ำงงำนคนมันส์อำร์ตรำชบุรี

บริษัท ทำดี แอทโซซิเอท จำกัด

13/7/2561

7,500,000.00

7,393,700.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท จิณณะ จำกัด
7,499,897.50

บริษัท ทำดี แอทโซซิเอท จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

14,977,860.00
บริษัท คอมอำร์ต โปรดักชั่น จำกัด

วันที่ 8 สิงหำคม 2561
เสนอรำคำรำยเดียว

17,955,550.00
บริษัท เมคอิทแฮพเพ้นอีเว้นท์ จำกัด

จ.297/2561
จ.318/2561
วันที่ 24 สิงหำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

7,174,403.50

จ.295/251
วันที่ 6 สิงหำคม 2561

บริษัท คอมอำร์ต
โปรดักชั่น จำกัด
7,337,777.52
บริษัท เอกนำโถ จำกัด
7,351,435.00
บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
7,388,350.00
บริษัท มิสเตอร์ทีม
โปรดักชั่นส์ จำกัด
7,387,233.78
บริษัท เมคอิทแฮพเพ้น
อีเว้นท์ จำกัด
7,174,403.50
บริษัท มีเดียโรด จำกัด
7,497,142.25
15 จ้ำงโครงกำร Supercar พำเที่ยวริมโขง

17/7/2561

8,000,000.00

8,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท หวำนน้ อย จำกัด
7,998,892.00

บริษัท หวำนน้ อย จำกัด
7,998,892.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.311/2561
วันที่ 20 สิงหำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
16 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

17 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.152 2/07/2561

จพ.153 3/07/2561

จพ.154 9/07/2561

8,080.00

1,733.40

45,400.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 8,067.80 บำท
บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 1,733.40 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 44,940.00 บำท

19 ซื้อวัสดุงำนช่ำง จำนวน 4 รำยกำร

จพ.155 10/07/2561

119,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สมำร์ทแอค
เซสซอรีส์ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

8,067.80

1,733.40
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เอ็นเตอร์ไพร์ส
44,940.00
บริษัท รีนำว พลัส

เสนอรำคำต่ำสุด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 80,731.50 บำท
บริษัท รีนำว พลัส

71,531.64

อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 71,531.64 บำท
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

จพ.156 12/07/2561

13,100.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำ 13,011.20 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

13,011.20

เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 13,054.00 บำท
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

จพ.157 17/07/2561

34,110.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

22 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.158 18/07/2561

13,520.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 33,769.20 บำท
บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
33,769.20
บริษัท รีนำว พลัส

24 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 10 รำยกำร

จพ.159 18/07/2561
จพ.160 18/07/2561

88,930.00
16,190.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 88,095.24 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 12,263.27 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 12,998.36 บำท
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

เสนอรำคำต่ำสุด

12,998.36
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
88,095.24
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
12,263.27

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
25 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

26 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

27 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 16 รำยกำร

28 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.161 23/07/2561

จพ.162 25/07/2561

จพ.163 25/07/2561

จป.15 3/07/2561

20,000.00

9,675.00

194,318.00

800,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นำรำเคมีภัณฑ์

บริษัท นำรำเคมีภัณฑ์

เสนอรำคำต่ำสุด

และอุปกรณ์ จำกัด

และอุปกรณ์ จำกัด

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 9,630.00 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

780,000.00

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 9,576.50 บำท
บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 193,030.14 บำท
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศระหว่ำงประเทศ จำกัด

งำนตำมค่ำนิยมองค์กร ประจำปี 2561

เสนอรำคำ 766,762.00 บำท
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้ำงและคงเหลือ)

157,071,041.90

9,630.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เสนอรำคำต่ำสุด

9,576.50

193,030.14
บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศระหว่ำงประเทศ จำกัด
766,762.00
152,895,404.56

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.12/2561
วันที่ 22 สิงหำคม 61

เป็ นผู้มีคุณสมบั ติ

สัญญำเลขที่ จ.293/2561

และข้อเสนอทำงด้ำน

วันที่ 31 กรกฏำคม 2561

เทคนิ คถูกต้องครบถ้วน
4,175,637.34

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

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
1

จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
690.00

(บำท)

ทข.145 07/08/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้ำนธรรมธร
690.00

2

จ้ ำงทำแฟ้ มกระดำษพับ (สีเหลือง อำบมัน มีไส้กลำง

ทข.146 10/08/2561

37,869.44

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

แฟ้ มเป็นทรงมน) จำนวน 1,400 แฟ้ม

690.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

37,869.44
3

4

จ้ ำงทำแฟ้ มกระดำษใส่เอกสำร เป็นสีอำบมันพร้อมลิ้นใส่แฟ้ ม 6 สี
-แฟ้ มสีส้ม 800 แฟ้ม

-แฟ้มสีแดง 800 แฟ้ ม

-แฟ้ มสีฟ้ำ 800 แฟ้ม

-แฟ้มสีเหลือง400 แฟ้ ม

-แฟ้ มสีชมพู 700 แฟ้ม

-แฟ้มสีเขียว 400 แฟ้ ม

จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน

ทข.147 15/08/2561

105,493.44

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,250.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

37,869.44

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

105,493.44

ทข.148 15/08/2561

ร้ำนธรรมธร

จ้ ำงทำกล่องกระดำษลูกฟูก จำนวน 500 กล่อง

ทข.149 16/08/2561

27,285.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

บริษัท นนชนก จำกัด

จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 11 อัน

ทข.150 17/08/2561

2,950.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.151 20/08/2561

4,070.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

บริษัท นนชนก จำกัด

จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 10 อัน

ร้ำนธรรมธร

จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

ทข.152 21/08/2561

280.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2,950.00

ร้ำนธรรมธร

จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน

ทข.153 21/08/2561

610.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

ยี่ห้อ Canon รุ่น EF24-70

ทข.154 27/08/2561

5,457.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำรำยเดียว
280.00

ร้ำนธรรมธร
610.00

10 จ้ ำงซ่อมตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เลนส์ที่ใช้กับกล้อง

เสนอรำคำรำยเดียว
4,070.00

280.00
9

เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนธรรมธร
4,070.00

8

บริษัท อิทธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5,457.00

เสนอรำคำรำยเดียว

27,285.00

2,950.00
7

เสนอรำคำรำยเดียว
2,250.00

27,285.00
6

เสนอรำคำรำยเดียว

105,493.44

2,250.00
5

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
610.00

บริษัท อิทธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5,457.00

เสนอรำคำรำยเดียว

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
11 จ้ ำงซ่อมปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laser Jet 1200 Series

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
2,803.40

(บำท)

ทข.155 29/08/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ไอ.ที. เซลล์ แอนด์

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท ไอ.ที. เซลล์ แอนด์
เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด

จำนวน 1 เครื่อง

2,803.40
12 จ้ ำงซ่อมปริ้นเตอร์ รุ่น Fuji Xerox 240A

ทข.156 29/08/2561

3,552.40

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 1 เครื่อง

2,803.40

บริษัท ไอ.ที. เซลล์ แอนด์

บริษัท ไอ.ที. เซลล์ แอนด์

เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด
3,552.40

13 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน

ทข.157 29/08/2561

1,120.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

3,552.40
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

1,120.00
14 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

บก.47 29/08/2561

166,634.70

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

166,634.70

งำนบัญชีส่วนกลำง
15 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

บก.48 29/08/2561

40,099.72

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

16 จ้ ำงจั ดทำปฏิทิน บัตรอวยพร และสมุดบันทึก ททท.

15/8/2561

11,000,000.00

10,998,530.00

โดยวิธีคัดเลือก

ประจำปี 2562
30/8/2561

5,569,500.00

3,985,200.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ททท. สำนักงำนใหญ่
30/8/2561

5,413,344.00

5,413,344.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงำนขับรถจำนวน 8 คัน สำหรับ
19 จ้ ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำร ททท. สำนักงำนใหญ่

30/8/2561

8,340,000.00

8,339,280.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

สำนักงำนใหญ่

31/8/2561

1,900,000.00

1,800,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำรำยเดียว

40,099.72
จำกัด (มหำชน)

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.342/2561
วันที่ 20 กันยำยน 2561

10,998,530.00

บริษัท ไดมอนด์ แคร์

บริษัท ไดมอนด์ แคร์

เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.19/2562
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561

3,985,200.00

บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์

บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์

มีผู้เสนอ

จ.63/2562

คอปอร์เรชั่น จำกัด

คอปอร์เรชั่น จำกัด

รำคำรำยเดียว

วันที่ 11 ธันวำคม 2561

5,413,344.00

สำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

สำนักงำนรักษำควำมปลอดภัย

มีผู้เสนอ

องค์กำรสงเครำะห์ ทหำรผ่ำนศึก

องค์กำรสงเครำะห์ ทหำรผ่ำนศึก

รำคำรำยเดียว

8,339,280.00
20 จ้ ำงเหมำบริกำรตกแต่งสวนและประดับต้นไม้อำคำร ททท.

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

5,413,344.00

ใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง

เสนอรำคำรำยเดียว

166,634.70

บริษัท ศิริวัฒนำ อินเตอร์พริ้นท์

3,985,200.00
18 จ้ ำงเหมำบริกำรรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
10,414,845.00

17 จ้ ำงเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำดภำยในและพื้ นที่ รอบอำคำร

1,120.00

40,099.72

งำนจำหน่ำยและจัดเก็บรำยได้

เสนอรำคำรำยเดียว

นำงวิมล แสงกระจ่ำง
1,799,740.00

8,339,280.00
นำงวิมล แสงกระจ่ำง
1,799,740.00

มีผู้เสนอ

จ.108/2562

รำคำรำยเดียว

วันที่ 26 ธันวำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
21 จ้ ำงเหมำดูแลพื้นที่โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้กำรท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
264,000.00

31/8/2561

รำคำกลำง
(บำท)
264,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นำยสมหมำย ประเสริฐสงศ์

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
นำยสมหมำย ประเสริฐสงศ์

มีผู้เสนอ

ใบสั่งจ้ำง

รำคำรำยเดียว

กบจ.10/2562

264,000.00

จ.นครรำชสีมำ

264,000.00

วันที่ 8 ตุลำคม 2561
22 จ้ ำงเหมำบริกำรรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนลักษณะเก๋ง2ตอน

31/8/2561

6,853,680.00

6,853,680.00

โดยวิธีคัดเลือก

4 ประตู พร้อมพนักงำนขับรถ จำนวน 12 คัน

บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์

บริษัท ไทยเร้นท์อะคำร์

มีผู้เสนอ

คอปอร์เรชั่น จำกัด

คอปอร์เรชั่น จำกัด

รำคำรำยเดียว

6,853,680.00
23 จ้ ำงผู้เชี่ยวชำญภำษำอังกฤษ ประจำกำรท่องเที่ ยว

31/8/2561

648,000.00

648,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

MR.ANDREN BARCLAY
648,000.00

24 จ้ ำงออกแบบปรับปรุงอำคำรกำรท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย

31/8/2561

550,000.00

550,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

สำนักงำนลพบุรี
31/8/2561

3,745,000.00

3,745,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

26 จ้ ำงบริกำรจัดรำยกำรนำเที่ยวสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญ

2/8/2561

1,616,940.00

โดยวิธีคัดเลือก

ประจำปี (ASTW2018)
3/8/2561

8,000,000.00

7,998,337.29

โดยวิธีคัดเลือก

28 จ้ ำงจั ดงำน amazing Thailand Health&Wellness

7/8/2561

1,298,980.00

โดยวิธีคัดเลือก

มีผู้เสนอ

จ.325/561

โดยสถำปัตยกรรมศำสตร์

โดยสถำปัตยกรรมศำสตร์

รำคำรำยเดียว

วันที่ 31 สิงหำคม2561

มีผู้เสนอ

จ.351/2561

บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

10/8/2561

9,000,000.00

8,994,634.00

โดยวิธีคัดเลือก

550,000.00
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
3,745,000.00

รำคำรำยเดียว

วันที่ 26 กันยำยน 2561

บริษัท แอบโซลูทลี่

บริษัท แอบโซลูทลี่

มีผู้เสนอ

จ.292/2561

แฟนเท สติค ฮอลิเดย์ จำกัด

แฟนเท สติค ฮอลิเดย์ จำกัด

รำคำรำยเดียว

วันที่ 8 สิงหำคม 2561

มีผู้เสนอ

จ.314/2561

รำคำรำยเดียว

วันที่ 21 สิงหำคม 2561

มีผู้เสนอ

จ.320/2561

รำคำรำยเดียว
ได้คะแนน

วันที่ 27 สิงหำคม 2561

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 7 กันยำยน 2561

บริษัท แมคซิม่ำ สตูดิโอ จำกัด
บริษัท บัดเจท-สมำร์ท จำกัด
1,298,980.00

Trade Meet 2018
29 จ้ ำงจั ดงำนลำปำง...เมืองต้องห้ำมพลำด

จ.21/2561
วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561

7,975,881.65
1,300,000.00

มีผู้เสนอ
รำคำรำยเดียว

1,616,940.00
27 จ้ ำงโครงกำร Bangsaen Music in the rain

648,000.00
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3,745,000.00
1,900,000.00

MR.ANDREN BARCLAY

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
550,000.00

25 จ้ ำงพั ฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์

6,794,928.00

บริษัท ดนตรี สีสัน จำกัด
8,953,000.00
บริษัท มีเดียโรด จำกัด
8,994,099.00
บริษัท คอมอำร์ตโปรดักชั่น จำกัด
8,888,000.00

1,616,940.00
บริษัท แมคซิม่ำ สตูดิโอ จำกัด
7,975,881.65
บริษัท บัดเจท-สมำร์ท จำกัด
1,286,140.00
บริษัท ดนตรี สีสัน จำกัด
8,953,000.00

จ.330/2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
30 จ้ ำงจั ดทำคูหำประเทศไทย ในงำนส่งเสริมกำรขำยทำง

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
3,200,000.00

10/8/2561

รำคำกลำง
(บำท)
3,092,300.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท เรเดียช เอ็กซิบิชั่น

โดยสรุป
ได้คะแนน

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษัท เรเดียช เอ็กซิบิชั่น
ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 13 กันยำยน 2561

(ไทยแลนด์) จำกัด

(ไทยแลนด์) จำกัด

กำรท่องเที่ ยว ITB ASIA 2018 ณ สำธำรณรัฐ สิงค์โปร

3,049,500.00

จ.337/2561

3,049,500.00

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.อิมเมจ จำกัด
2,930,000.00
31 จ้ ำงจั ดบริกำรรำยกำรนำเที่ยวสำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม IMT-GT

21/8/2561

2,000,000.00

1,744,575.00

โดยวิธีคัดเลือก

Peranakan & Nature Trai

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

บริษัท ตริกำยะ คัลเชอรัล

ได้คะแนน

จ.336/2561

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

แอนด์ อะคำเดมิค ทรำเวล

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 13 กันยำยน 2561

เซอร์วิส จำกัด

เซอร์วิส จำกัด

1,859,400.00

1,700,000.00

บริษัท Exo Travel จำกัด
1,632,750.00
32 จ้ ำงดำเนินโครงกำรเที่ยวไทยเท่

29/8/2561

40,000,000.00

39,959,150.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์

ได้คะแนน

จ.347/2561

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด

แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด

ทำงเทคนิคสูงสุด

วันที่ 24 กันยำยน 2561

39,750,500.00

39,750,500.00

บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด
39,998,040.00
33 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.164 1/08/2561

760.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 738.30 บำท
34 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.165 7/08/2561

19,280.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

738.30

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 19,058.84 บำท
35 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.166 7/08/2561

1,080.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.167 8/08/2561

13,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำต่ำสุด

19,058.84

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 963.00 บำท
36 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 9 รำยกำร

เสนอรำคำต่ำสุด

963.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 11,641.60 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

11,641.60

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง
จพ.168 9/08/2561

หรือจัดจ้ำง (บำท)
23,340.00

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 23,112.00 บำท
38 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

จพ.170 14/08/2561

14,590.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

23,112.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 13,867.20 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

13,867.20

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 14,535.95 บำท
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงำน

จพ.171 14/08/2561

39,395.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 7 รำยกำร

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 39,041.09 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

39,041.09

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 40,125.00 บำท
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงำน

จพ.172 15/08/2561

26,505.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จำนวน 11 รำยกำร

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 28,494.10 บำท

19,902.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 27,310.68 บำท
41 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.173 15/08/2561

2,880.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อม
ซอฟต์แวร์ จำนวน 42 ชุด ประจำปีงบ
ประมำณ 2561

จพ.173.1 15/08/2561

1,764,000.00

1,881,600.00

โดยวิธีคัดเลือก

6,385.76

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 2,645.04 บำท
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 1,445,068.00 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

2,645.04
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
1,455,068.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.329/2561

และข้อเสนอทำงด้ำน

วันที่ 5 กันยำยน 2561

เทคนิคถุกต้องครบถ้วน
เป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงำน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง
จพ.174 20/08/2561

หรือจัดจ้ำง (บำท)
18,204.98

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

จำนวน 10 รำยกำร

เสนอรำคำ 18,204.98 บำท
44 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

จพ.175 22/08/2561

8,665.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18,204.98

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 7,222.50 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

7,222.50

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 8,555.72 บำท
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

จพ.176 27/08/2561

3,300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 3,210.00 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

3,210.00

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 3,421.86 บำท
46 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร

จพ.177 27/08/2561

3,365.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 3,151.15 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

3,151.15

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 3,677.59 บำท
47 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

จพ.178 27/08/2561

125,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนรุ่งเรืองโฟโต้

ร้ำนรุ่งเรืองโฟโต้

เสนอรำคำ 44,500.00 บำท
48 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

จพ.179 28/08/2561

3,525.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำต่ำสุด

44,500.00

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 3,370.50 บำท
บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 3,504.25บำท

3,370.50

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง
จพ.180 29/08/2561

หรือจัดจ้ำง (บำท)
60,660.00

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 57,335.95 บำท

50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.181 29/08/2561

33,170.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.182 30/08/2561

4,376.30

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 31,672.00 บำท

57,335.95
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
31,672.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 4,376.30 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

4,376.30

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม
เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำ 4,387.00 บำท
52 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จช.34 27 /08/2561

85,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 84,744.00 บำท

จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

84,744.00

วันที่ 31 ตุลำคม 2561

(1 พฤศจิ กำยน 2561-30 กันยำยน 2562)
53 เช่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะ

จช.35 27/08/2561

660,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด
เสนอรำคำ 660,000.00 บำท

เก๋ง2ตอนสำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้ว่ำ

บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

660,000.00

กำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 คัน
ประจำปีงบประมำณ 2562
54 เช่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้

จช.36 27/08/2561

2,054,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด
เสนอรำคำ 2,054,400.00 บำท

ชนิด12 ที่ นั่ง(หลังคำสูง)จำนวน 5 คัน

บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

2,054,400.00

ประจำปีงบประมำณ 2562
55 เช่ำเครื่องกรองน้ำ 3 อุณหภูมิ แบบตั้งพื้ น
อำคำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประจำปีงบประมำณ 2562

จช.37 28/08/2561

500,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คงคูลวอเตอร์ จำกัด
เสนอรำคำ 418,905.00 บำท

บริษัท คงคูลวอเตอร์ จำกัด
418,905.00

เลขที่ กบจ.40/2562

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
56 เช่ำเครื่องบริกำรสุขอนำมัย อำคำร ททท.

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง
จช.38 28/08/2561

หรือจัดจ้ำง (บำท)
500,000.00

(บำท)
413,512.20

สำนักงำนใหญ่ ประจำปีงบประมำณ 2562

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ซันนี่ ซำนีทำรี่

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท ซันนี่ ซำนีทำรี่
ซัพพลำย จำกัด

ซัพพลำย จำกัด

เสนอรำคำ 344,828.90 บำท

สัญญำเลขที่ อ.3/2562
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561

344,828.90

บริษัท คิว.เซ้นท์ เซอร์วิส จำกัด
เสนอรำคำ 394,776.50 บำท
บริษัท แอ๊ดวำนซ์ไฮยีน
เซ็นเตอร์ จำกัด
เสนอรำคำ 379,149.15 บำท
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้ำงและคงเหลือ)

116,049,185.38

112,599,492.86

3,449,692.52

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

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
1 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
91,786.74

(บำท)

บก.63 03/09/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด
91,786.74

งำนบัญชีสำขำในประเทศ
2 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

ทข.158 05/09/2561

500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

91,786.74
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

500.00
3 จ้ ำงทำแฟ้ มกระดำษพับขนำด 53.6x33.5ซม. สีทอง

ทข.159 05/09/2561

67,624.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

บริษัท นนชนก จำกัด

67,624.00

จำนวน 2,500 แฟ้ม
4 จ้ ำงพิ มพ์ กระดำษหัวจดหมำยภำษำไทย จำนวน 200 รีม

500.00

ทข.160 07/09/2561

13,669.25

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด

67,624.00
บริษัท นนชนก จำกัด

63,130.00
5 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

บก.79 10/9/2561

13,669.25

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

6 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

บก.81 10/09/2561

106,099.36

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

ทข.161 11/09/2561

990.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

ทข.162 11/09/2561

330.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.163 11/09/2561

1,550.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร
ร้ำนธรรมธร

ทข.164 12/09/2561

1,420.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

330.00

ร้ำนธรรมธร

ทข.165 14/09/2561

4,250.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

ทข.166 17/09/2561

5,320.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร

ทข.167 17/09/2561

3,260.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำรำยเดียว
4,250.00

ร้ำนธรรมธร
5,320.00

13 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 10 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
1,420.00

4,250.00
12 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 12 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
1,550.00

1,420.00
11 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 11 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

ร้ำนธรรมธร
1,550.00

10 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
990.00

330.00
9 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว
5,320.00

ร้ำนธรรมธร
3,260.00

เสนอรำคำรำยเดียว

106,099.36

990.00
8 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว

13,669.25

106,099.36

งำนจั ดกำรแจกจ่ำย
7 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน

63,130.00

13,669.25

งำนนิติกรรมสัญญำ

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
3,260.00

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
14 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 7 อัน

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,920.00

(บำท)

ทข.168 19/09/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
ร้ำนธรรมธร
1,920.00

15 จ้ ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง

ทข.169 19/09/2561

5,457.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,920.00

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

5,457.00
16 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 12 อัน

ทข.170 19/09/2561

4,470.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

5,457.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

4,470.00
17 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

บก.94 19/09/2561

5,331.01

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

18 จ้ ำงเหมำบริกำรพนักงำนรับ -ส่งเอกสำรพร้อมรถจั กรยำนยนต์

บก.95 19/09/2561

189,408.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ม้ำเร็ว จำกัด

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

ทข.171 20/09/2561

910.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ม้ำเร็ว จำกัด

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

189,408.00
ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว

910.00
20 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

ทข.172 20/09/2561

1,460.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

910.00
ร้ำนธรรมธร

1,460.00
21 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 22 อัน

ทข.173 21/09/2561

6,520.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.175 25/09/2561

1,900.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ทข.176 27/09/2561

1,820.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

ร้ำนธรรมธร
ร้ำนธรรมธร

ทข.178 27/09/2561

27,285.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท นนชนก จำกัด
27,285.00

25 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

บก.100 28/09/2561

376,530.79

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

26 จ้ ำงจั ดเก็บ บริหำรและจัดส่งเอกสำร ปีงบประมำณ 2562

บก.99 28/09/2561

758,192.73

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ปีงบประมำณ 2562

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด
758,192.73

งำนกำรตลำดวำรสำร
27 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำระบบ ERP ด้ำนบุคลำกร (MA)

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด
376,530.79

งำนพั ฒนำข้อมูลท่องเที่ยว

3/9/2561

1,840,000.00

1,800,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำรำยเดียว
1,900.00

ร้ำนธรรมธร
1,820.00

24 จ้ ำงทำกล่องกระดำษลูกฟูก จำนวน 500 กล่อง

เสนอรำคำรำยเดียว
6,520.00

1,900.00
23 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน

เสนอรำคำรำยเดียว
1,460.00

6,520.00
22 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
1,800,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

5,331.01

189,408.00

ประจำปีงบประมำณ 2562 จำนวน 1 คน
19 จ้ ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน

4,470.00

5,331.01

งำนส่งเสริมกิจกรรมในประเทศ

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
1,820.00

บริษัท นนชนก จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

27,285.00
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

376,530.79
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสำร จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

758,192.73
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
1,800,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.73/2561
วันที่ 26 ธันวำคม 2560

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
28 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขฐำนข้อมูล

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,400,000.00

(บำท)
1,399,999.92

3/9/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษัท วีว่ำโซลูชั่น จำกัด
1,284,000.00

และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (MIS)

1,200,000.00

จ.122/2562
วันที่ 28 ธันวำคม 2561

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ประจำปีงบประมำณ 2562

1,200,000.00
บริษัท เจนเนอรัลคอมพิวเตอร์
แอนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
1,364,250.00
29 จ้ ำงจั ดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหำร/สื่อมวลชนที่ เกี่ยวข้องกับ

3/9/2561

2,000,000.00

1,999,980.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท แทรเวิล อิมแพ็คท์ จำกัด
1,999,980.00

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

บริษัท แทรเวิล อิมแพ็คท์ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

1,999,980.00

จ.64/2562
วันที่ 12 ธันวำคม 2561

บริษัท ดอนท์บลิงค์ จำกัด
1,997,000.00
30 จ้ ำงโครงกำรบริกำรศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและ

3/9/2561

5,000,000.00

5,000,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5,000,000.00

ระบบสำรองข้อมูล ปีงบประมำณ 2562
31 จ้ ำงบำรุงรักษำระบบ IP Phone ประจำปีงบ 2562

บริษัท วี-สมำร์ท จำกัด

4/9/2561

3,600,000.00

3,600,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เออีซี คอนเนคชั่น จำกัด
3,600,000.00

32 จ้ ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรสนเทศสำหรับ

4/9/2561

700,000.00

642,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

642,000.00

ผู้บริหำรระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสำรภำยในและระบบ
33 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำและแก้ไขระบบบริหำรองค์ควำมรู้

4/9/2561

800,000.00

766,800.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4/9/2561

1,400,000.00

1,060,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ไอที คอมพำเนี่ยน จำกัด
1,060,000.00

กำรดำเนินงำนและฐำนข้อมูล ปี 2562
35 จ้ ำงบำรุงรักษำระบบภำยในองค์กร (intranet) ปี 2562

บริษัท ไทยไซเบอร์พอร์ทอล จำกัด
766,800.00

และจั ดเก็บองค์ควำมรู้ (KM) ปี2562
34 จ้ ำงบำรุงรักษำระบบประเมินและกำรตรวจสอบ

บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จำกัด

4/9/2561

1,400,000.00

1,398,261.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ไลน์โค๊ดเดอร์ จำกัด
642,000.00

36 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิ วเตอร์

4/9/2561

6,500,000.00

6,498,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

6,440,000.00

และอุปกรณ์ ปี2562
37 จ้ ำงโครงกำรจ้ำงบริหำรจัดกำรและบำรุงรักษำระบบเครือข่ำย
คอมพิ วเตอร์ ปี 2562

บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด

4/9/2561

8,200,000.00

7,650,000.31

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท วี-สมำร์ท จำกัด
5,000,000.00
บริษัท เออีซี คอนเนคชั่น จำกัด
บริษัท อินโนวำ ซอฟต์แวร์ จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
6,649,200.00

จ.160/2562
วันที่ 30 มกรำคม 2562

เสนอรำคำรำยเดียว

6,440,000.00
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช

จ.167/2562
วันที่ 31 มกรำคม 2562

642,000.00
บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด

จ.151/2562
วันที่ 24 มกรำคม 2562

เสนอรำคำรำยเดียว

1,060,000.00
บริษัท ไลน์โค๊ดเดอร์ จำกัด

จ.10/2561
วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560

เสนอรำคำรำยเดียว

766,800.00
บริษัท ไอที คอมพำเนี่ยน จำกัด

จ.124/2562
วันที่ 4 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

642,000.00
บริษัท ไทยไซเบอร์พอร์ทอล จำกัด

จ.54/2561
วันที่ 7 ธันวำคม 2560

เสนอรำคำรำยเดียว

3,600,000.00

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช
6,649,200.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.143/2562
วันที่ 17 มกรำคม 2562

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.170/2562
วันที่ 31 มกรำคม 2562

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
38 จ้ ำงบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบงำน(Application) ระบบ

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,000,000.00

4/9/2561

รำคำกลำง
(บำท)
1,000,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท บูลโซลูชั่น จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท บูลโซลูชั่น จำกัด
1,000,000.00

สำรสนเทศบริหำรจัดกำรตรวจจ่ำยตำมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
39 จ้ ำงเหมำบริกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำงำนน

4/9/2561

1,490,000.00

1,490,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ระบบวิศวกรรม

บริษัท เอส.ที.เอจี

บริษัท เอส.ที.เอจี

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1,490,000.00
40 จ้ ำงเหมำบริกำรช่ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์

4/9/2561

1,399,560.00

1,399,560.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4/9/2561

1,883,949.00

1,883,949.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอส.ที.เอจี

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

43 จ้ ำงบริหำรจั ดกำรเว็บไซต์ www.tatnaw.org ปี 2562

6/9/2561

7,000,000.00

7,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท เอส.ที.เอจี

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท ดิอำมีรีส จำกัด
7,000,000.00

44 จ้ ำงค่ำบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบงำน

6/9/2561

1,000,000.00

950,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

950,000.00

(Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
45 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำและแก้ไขระบบนำเข้ำข้อมูลและรำยงำน

10/9/2561

1,250,000.00

1,250,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10/9/2561

2,800,000.00

2,561,580.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท มำสเตอร์แพลน จำกัด
2,561,580.00

www.thaitravelmart.com
47 จ้ ำงเหมำบริกำรบุคลำกรประจำศูนย์ข่ำวสำร

บจก.อินสไพรอน (ประเทศไทย)
1,219,800.00

ระบบฐำนข้อมูลกำรท่องเที่ยวเชิงกำรตลำด (singie windows)
46 จ้ ำงเหมำบริกำรปรับปรุงเว็บไซต์

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด

11/9/2561

9,000,000.00

9,034,480.00

โดยวิธีคัดเลือก

ท่องเที่ ยว ททท.

จ.215/2562
วันที่ 1 มีนำคม 2562

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.131/2562
วันที่ 10 มกรำคม 2562

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.23/2562
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561

1,883,949.00
บริษัท ดิอำมีรีส จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

7,000,000.00
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
บจก.อินสไพรอน (ประเทศไทย)

บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

จ.57/2562
วันที่ 6 ธันวำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

2,561,580.00
บริษัท จัดหำงำน พี อำร์ แอนด์

จ.100/2562
วันที่ 24 ธันวำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

1,219,800.00
บริษัท มำสเตอร์แพลน จำกัด

จ.58/2562
วันที่ 6 ธันวำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

950,000.00

บริษัท จัดหำงำน พี อำร์ แอนด์
8,318,426.10

วันที่ 15 มกรำคม 2562
เสนอรำคำรำยเดียว

1,399,560.00

บริษัท เอส.ที.เอจี
1,883,949.00

จ.136/2562

1,490,000.00

บริษัท เอส.ที.เอจี
1,399,560.00

41 จ้ ำงเหมำบริกำรช่ำงเทคนิค

1,000,000.00

จ.354/2561
วันที่ 27 กันยำยน 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.68/2562
วันที่ 13 ธันวำคม 2561

8,318,426.10

บริษัท สยำม รำชธำนี จำกัด
9,000,069.90
48 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์

12/9/2561

2,250,000.00

2,247,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จำกัด
2,247,000.00

และซอฟต์แวร์ระบบงำนห้องปฏิบัติกำรศูนย์วิจัย

บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

2,247,000.00

จ.154/2562
วันที่ 28 มกรำคม 2562

ด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยว
49 จ้ ำงเหมำผลิตสำรคดีสั้นภำษำอังกฤษ

12/9/2561

2,500,000.00

2,200,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด
2,200,000.00

บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด
2,200,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.4/2562
วันที่ 12 ตุลำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
50 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำและแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์และ

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
1,500,000.00

12/9/2561

รำคำกลำง
(บำท)
1,310,750.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท คิวแอลโอวีอำร์ จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท คิวแอลโอวีอำร์ จำกัด
1,310,750.00

Mobile Application ของศูนย์วิจัย

1,310,750.00

จ.61/2562
วันที่ 11 ธันวำคม 2561

ด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยว : TATIC
51 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐำน

12/9/2561

5,500,000.00

5,496,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ข้อมูลกำรท่องเที่ยวเชิงตลำด

บริษัท ออนโทลอก

บริษัท ออนโทลอก

โปรเฟสชันนัล จำกัด

โปรเฟสชันนัล จำกัด

5,496,000.00
52 จ้ ำงเหมำบริกำรรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนลักษณะตู้

14/9/2561

1,890,000.00

1,890,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,890,000.00

ชนิด12ที่ นั่งพร้อมพนักงำนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง
53 จ้ ำงโครงกำรบำรุงรักษำระบบสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจ

17/9/2561

5,700,000.00

4,881,640.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17/9/2561

1,690,920.00

1,690,920.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

18/9/2561

1,000,000.00

700,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3/9/2561

1,500,000.00

1,288,167.37

โดยวิธีคัดเลือก

14/9/2561

1,400,000.00

1,399,330.38

โดยวิธีคัดเลือก

Ambassador Trip to isan เส้นทำงอีสำน
18/9/2561

7,000,000.00

6,597,085.00

โดยวิธีคัดเลือก

จพ.184 4/09/2561

2,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ที.เค.วำย ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จำกัด
บริษัท เอส.ยู.เอ็ม โปรดักส์ จำกัด

จพ.185 4/09/2561

4,500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.187 6/09/2561

91,592.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

วันที่ 20 กันยำยน 2561
เสนอรำคำรำยเดียว

จ.13/2562
วันที่ 30 ตุลำคม 2561

บริษัท ทำดี แอสโซซิเอท จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

6,583,175.00
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

4,328.15

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด
91,592.00

จ.355/2561
วันที่ 28 กันยำยน 2561

2,461.00

บริษัท รีนำว พลัส

เสนอรำคำ 91,592.00 บำท

จ.343/2561

1,399,330.38

เสนอรำคำ 4,328.15 บำท
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จ.50/2562
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

1,158,668.23

เสนอรำคำ 2,461.00 บำท
60 ซื้อวัสดุคอมพิ วเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร

จ.73/2562
วันที่ 17 ธันวำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

700,000.00
บริษัท อำร์พีเอ็มพี จำกัด

จ.163/2562
วันที่ 31 มกรำคม 2562

เสนอรำคำรำยเดียว

1,690,920.00
บริษัท ธิ้งต์ ซอฟต์ จำกัด

จ.87/2562
วันที่ 19 ธันวำคม 2561

เสนอรำคำรำยเดียว

4,881,640.00

(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

1,890,000.00

(ประเทศไทย) จำกัด

6,583,175.00
59 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

วันที่ 11 ธันวำคม 2561

บริษัท เดสทิเนชั่น เซอร์วิสเซส

บริษัท ทำดี แอสโซซิเอท จำกัด

จ.62/2562

5,496,000.00

บริษัท เดสทิเนชั่น เซอร์วิสเซส
1,399,330.38

: กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด-กำฬสินธุ์-ขอนแก่น
58 จ้ ำงดำเนินโครงกำรเทศกำลเที่ยวอีสำนใต้

บริษัท อำร์พีเอ็มพี จำกัด
1,158,668.23

invitational 2018
57 จ้ ำงดำเนินโครงกำร open to the new shades

บริษัท ธิ้งต์ ซอฟต์ จำกัด
700,000.00

กำรดำเนินงำนพนักงำน
56 จ้ ำงดำเนินกำรจัดกิจกรรม Amazing Thailand Golf

บริษัท เอส.ยู.เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
1,690,920.00

พนักงำนโสตทัศนูปกรณ์
55 จ้ ำงบำรุงรักษำระบบประเมินและวัดผล

บริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จำกัด
4,881,640.00

ระยะที่2
54 จ้ ำงเหมำบริกำรพนักงำนรับโทรศัพท์และ

บริษัท ที.เค.วำย ลิสซิ่ง จำกัด

เสนอรำคำรำยเดียว

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
15,836.00

(บำท)

จพ.188 6/08/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำ 15,836.00 บำท

63 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร

จพ.189 6/09/2561

7,515.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

15,836.00

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

เสนอรำคำต่ำสุด

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 7,515.68 บำท
64 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

จพ.190 6/09/2561

6,040.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5,489.10

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 5,917.10 บำท
ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

3,563.10

บริษัท รีนำว พลัส

บริษัท รีนำว พลัส

อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด

เสนอรำคำ 6,671.45 บำท
65 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.191 7/09/2561

700.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำต่ำสุด

2,432.11

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ไมโครซัม

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เอ็นเตอร์ไพร์ส

เสนอรำคำ 674.10 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

674.10

บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำ 924.48 บำท
66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร

จพ.192 13/09/2561

31,672.00

67 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำ

จพ.194 19/09/2561

14,719,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำ 31,672.00 บำท
14,719,400.00

ปีงบประมำณ 2562

เสนอรำคำต่ำสุด

31,672.00

ด้วยวิธีประกวดรำคำ

บริษัท มิชชั่นอินโฟ

บริษัท มิชชั่นอินโฟ

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.98/2562

อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยี จำกัด

เทคโนโลยี จำกัด

และข้อเสนอ

วันที่ 24 ธันวำคม 2561

e-bidding

เสนอรำคำ 14,540,936.20 บำท

14,540,936.20

ทำงด้ำนเทคนิค

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

ถูกต้องครบถ้วนและ

เสนอรำคำ 14,600,000.00 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
เสนอรำคำ 14,718,9120.00 บำท
68 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อม
ซอฟแวร์ จำนวน 8 เครื่อง

จพ.195 19/09/2561

292,000.00

292,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

เอดีไอคอมพิวเตอร์

เอดีไอคอมพิวเตอร์

เสนอรำคำ 292,000.00 บำท

292,000.00

เสนอรำคำต่ำสุด

สัญญำเลขที่ จ.352/2561
วันที่ 26 กันยำยน 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
69 ซื้อวัสดุคอมพิ วเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง
จพ.196 20/09/2561

หรือจัดจ้ำง (บำท)
19,000.00

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท รีนำว พลัส

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท รีนำว พลัส
อินเตอร์เทรด จำกัด

อินเตอร์เทรด จำกัด
เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.356/2561

และข้อเสนอ

วันที่ 28 กันยำยน 2561

เสนอรำคำ 18,858.75 บำท
70 จ้ ำงที่ ปรึกษำโครงกำรทบทวนแผนแม่บทกำร

จป.16 4/09/2561

1,000,000.00

950,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยบูรพำ

18,858.75
มหำวิทยำลัยบูรพำ

เสนอรำคำ 950,000.00 บำท

กำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ

950,000.00

ไทย พ.ศ.2559-2564 และแผนแม่บทกำรแสดง

ทำงด้ำนเทคนิค

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรท่องเที่ยวแห่ง

ถูกต้องครบถ้วน

ประเทศไทย พ.ศ.2559-2564
71 จ้ ำงที่ ปรึกษำด้ำนกฏหมำยของ ททท.

จป.17 10/09/2561

498,000.00

498,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์

ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัย

เสนอรำคำ 498,000.00 บำท

498,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติ

สัญญำเลขที่ จ.1/2562

และข้อเสนอ

วันที่ 1 ตุลำคม 2561

ทำงด้ำนเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วน

72 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

จช.41 6/09/2561

35,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 34,668.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
73 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

จช.42 6/09/2561

25,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 23,112.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
74 เครื่องคอมพิ วเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

จช.43 6/09/2561

140,000.00

132,894.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 132,894.00 บำท

และเช่ำเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

34,668.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

วันที่ 8 ตุลำคม 2561
เสนอรำคำต่ำสุด

23,112.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เลขที่ กบจ.18/2562

เลขที่ กบจ.25/2562
วันที่ 9 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

132,894.00

เลขที่ กบจ.15/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
75 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยระบบCloud

จช.44 6/09/2561

2,000,000.00

1,699,990.32

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

สำหรับระบบERPฝ่ำยบัญชีและงบประมำณ

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)

บริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จำกัด

ประเทศไทย จำกัด

เสนอรำคำ 1,699,990.32 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
76 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำรสี จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท อินเทอร์เน็ต

จช.46 10/09/2561

100,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 84,744.00 บำท

เสนอรำคำต่ำสุด

สัญญำเลขที่ อ.18/2562
วันที่ 18 ธันวำคม 2561

1,699,990.32
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
84,744.00

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.3/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
77 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2เครื่อง

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
180,000.00

จช.47 11/09/2561

รำคำกลำง
(บำท)
173,340.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 173,340.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
78 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง

จช.48 12/09/2561

350,000.00

312,012.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
79 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 312,012.00 บำท

จช.50 13/09/2561

150,000.00

146,376.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
จช.51 13/09/2561

270,000.00

261,936.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เอดีไอคอมพิวเตอร์

เอดีไอคอมพิวเตอร์

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เลขที่ กบจ.16/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

312,012.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด

เสนอรำคำ 261,939.00 บำท

และเครื่องพิ มพ์ จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
เสนอรำคำ 146,376.00 บำท

80 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง

173,340.00

เลขที่ กบจ.11/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.46/2562
วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561

146,376.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

261,939.00

เลขที่ กบจ.4/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
81 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

จช.52 13/09/2561

35,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 34,668.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
82 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

จช.53 13/09/2561

230,000.00

220,848.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 220,848.00 บำท

เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

34,668.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เลขที่ กบจ.19/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

220,848.00

เลขที่ กบจ.5/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เครื่องพิ มพ์ เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง
(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
83 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

จช.54 13/09/2561

110,000.00

104,004.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
84 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 104,044.00 บำท

จช.56 18/09/2561

190,000.00

173,340.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 173,340.00 บำท

85 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง

จช.56.1 19/09/2561

180,000.00

173,340.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 173,340.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
86 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

จช.57 19/09/2561

58,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ประจำปีงบประมำณ 2562
(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 57,780.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
87 เช่ำเครื่องโทรสำร จำนวน 50 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

จช.58 19/09/2561

851,292.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด
เสนอรำคำ 834,600.00 บำท

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

104,044.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

วันที่ 8 ตุลำคม 2561
เสนอรำคำต่ำสุด

173,340.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

834,600.00

เลขที่ กบจ.12/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

57,780.00
บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด

เลขที่ กบจ.17/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

173,340.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เลขที่ กบจ.13/2562

เลขที่ กบจ.2/2562
วันที่ 1 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
88 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
240,000.00

จช.59 20/09/2561

รำคำกลำง
(บำท)
237,540.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 237,540.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
89 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอรืพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

จช.60 20/09/2561

110,000.00

104,004.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
90 เช่ำเครื่องเอกสำรพร้อมอุปกรณ์ระบบดิจิตอล

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 104,004.00 บำท

จช.61 20/09/2561

369,000.00

369,000.00

237,540.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำ 369,000.00 บำท

จำนวน 31 เครื่อง

วันที่ 8 ตุลำคม 2561
เสนอรำคำต่ำสุด

104,004.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ดิทโต้(ประเทศไทย)จำกัด(มหำชน) บริษัท ดิทโต้(ประเทศไทย)จำกัด(มหำชน)

เลขที่ กบจ.6/2562

เลขที่ กบจ.20/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

369,000.00

สัญญำเลขที่ อ.19/2562
วันที่ 19 ธันวำคม 2561

(1 ตุลำคม 2561-31 ธันวำคม 2561)
91 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

จช.62 24/09/2561

80,892.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 80,892.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
92 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง

จช.63 24/09/2561

87,312.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำ 87,312.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
93 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอรืพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

จช.63.1 24/09/2561

140,000.00

136,746.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 136,746.00 บำท

เช่ำเครื่องพิ มพ์ จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

80,892.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 ตุลำคม 2561
เสนอรำคำต่ำสุด

87,312.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เลขที่ กบจ.7/2562

เลขที่ กบจ.43/2562
วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

136,746.00

เลขที่ กบจ.9/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
94 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

จช.64 24/09/2561

80,892.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
95 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

จช.64.2 25/09/2561

43,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จช.65 25/09/2561

87,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จช.65.1 25/09/2561

47,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 46,224.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
98 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 86,670.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
97 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 42,372.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
96 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 69,336.00 บำท

จช.66 25/09/2561

58,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 57,780.00 บำท

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

69,336.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

วันที่ 8 ตุลำคม 2561
เสนอรำคำต่ำสุด

42,372.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

57,780.00

เลขที่ กบจ.21/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

46,224.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เลขที่ กบจ.23/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

86,670.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เลขที่ กบจ.8/2562

เลขที่ กบจ.29/2562
วันที่ 25 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.1/2562
วันที่ 1 ตุลำคม 2561

ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจั ดจ้ ำง

ที่
99 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)
43,000.00

(บำท)

จช.66.1 25/09/2561

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

และรำคำที่เสนอ
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 42,372.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
100 เช่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เพื่อนำ

จช.67 25/09/2561

1,972,800.00

1,972,800.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด
เสนอรำคำ 1,972,800.00 บำท

มำเป็นรถใช้ประจำหน่วยงำน สำหรับปฏิบัติ

42,372.00
บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด

เลขที่ กบจ.32/2562
วันที่ 25 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

1,972,800.00

สัญญำเลขที่ อ.20/2562
วันที่ 25 ธันวำคม 2561

งำนประจำกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.
สำนักงำนสำขำในประเทศ จำนวน 37 คัน
(1 ตุลำคม 2561-31 ธันวำคม 2561)
101 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 รำยกำร

จช.67.1 25/09/2561

54,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 53,982.00บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
102 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

จช.68 26/09/2561

350,000.00

306,234.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
เสนอรำคำ 306,234.00 บำท

เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

53,982.00
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เลขที่ กบจ.30/2562
วันที่ 25 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

306,234.00

เลขที่ กบจ.14/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
103 เช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง

จช.68.1 26/09/2561

87,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 86,670.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
104 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

จช.68.2 26/09/2561

43,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จช.71 28/09/2561

33,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จช.72 28/09/2561

33,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เท็คไอที โซลูชั่น จำกัด
เสนอรำคำ 16,692.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
ยอดรวม (วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้ำงและคงเหลือ)

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 23,112.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
106 เช่ำเครื่องโทรสำร จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เสนอรำคำ 42,372.00 บำท

(1 ตุลำคม 2561-30 กันยำยน 2562)
105 เช่ำเครื่องพิ มพ์เอกสำร จำนวน 1 เครื่อง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

118,838,045.13

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

86,670.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

วันที่ 8 ตุลำคม 2561
เสนอรำคำต่ำสุด

42,372.00
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด

16,692.00
111,709,560.42

เลขที่ กบจ.31/2562
วันที่ 25 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

23,112.00
บริษัท เท็คไอที โซลูชั่น จำกัด

เลขที่ กบจ.22/2562

เลขที่ กบจ.24/2562
วันที่ 8 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.28/2562
วันที่ 25 ตุลำคม 2561
7,128,484.71

