แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ททท.

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

บก.61 26/09/2562

8,340,000.00

8,339,280.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เสนอราคารายเดียว

จ.50/2563

สนง.ใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563
2 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดภายในและพื้นที่รอบ

8,339,280.00
บก.62 26/09/2562

5,569,500.00

5,079,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.เอ.พี.ไอ อินดัสเทรียลกรุ๊ป

อาคาร ททท. สนง.ใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563
3 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสวนและประดับต้นไม้อาคาร

บก.63 26/09/2562

1,900,000.00

1,799,740.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางวิมล แสงกระจ่าง

บก.54 26/09/2562

6,500,000.00

6,440,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางวิมล แสงกระจ่าง

บจก.ทรีโอ แอคเซส

1,000,000.00

950,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

(Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware

950,000.00

จ.79/2563
18-ธ.ค.-62

เสนอราคารายเดียว

6,440,000.00
บจก.ไอเจนโก้

จ.69/2563
16-ธ.ค.-62

เสนอราคารายเดียว

บจก.ทรีโอ แอคเซส

บจก.ไอเจนโก้

เสนอราคารายเดียว

1,799,740.00

6,440,000.00
บก.73 26/09/2562

29-พ.ย.-62

5,079,600.00

1,799,740.00

และอุปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
5 จ้างบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน

บจก.เอ.พี.ไอ อินดัสเทรียลกรุ๊ป

5,079,600.00

ททท. สนง.ใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2563
4 จ้างโครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์

8,339,280.00

จ.87/2563
19-ธ.ค.-62

เสนอราคารายเดียว
950,000.00

จ.52/2563
2-ธ.ค.-62

Softwarw) ระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ
ระยะที่ 2 ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ระบบควบคุมงบประมาณ / ระบบบัญชีการเงินสานักงาน
สาขา /ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
6 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบารุงรักษางานระบบ

บก.80 27/09/2562

1,490,000.00

1,490,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิศวกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
7 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค

1,490,000.00
บก.81 27/09/2562

1,883,949.00

1,883,949.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ประจาปีงบประมาณ 2563
8 จ้างเหมาบริการบารุงลิฟต์โดยสาร
ประจาปีงบประมาณ 2563

บจก.เอส.ที.เอจี เอ็นเตอร์ ไพรส

บจก.เอส.ที.เอจี เอ็นเตอร์ ไพรส
1,883,949.00

บก.88 27/09/2562

286,075.20

286,075.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
286,075.20

บจก.เอส.ที.เอจี เอ็นเตอร์ ไพรส

เสนอราคารายเดียว

1,490,000.00
บจก.เอส.ที.เอจี เอ็นเตอร์ ไพรส

19-ธ.ค.-62
เสนอราคารายเดียว

1,883,949.00
บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
286,075.20

จ.86/2563

จ.85/2563
19-ธ.ค.-62

เสนอราคารายเดียว

จ.74/2563
16-ธ.ค.-62

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
9 จ้างบริหารจัดการเว็บไซต์ www.tatnew.org

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

บก.89 27/09/2562

7,000,000.00

7,000,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บจก.ดิอามีรีส

บจก.ดิอามีรีส

เสนอราคารายเดียว

จ.72/2563

ประจาปีงบประมาณ 2563
10 จ้างโครงการจัดหาระบบสารสนเทศสารอง TAT

7,000,000.00
บก.90 27/09/2562

700,000.00

633,792.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.ไอคอน เฟรมเวิร์ค

Content Center ประจาปีงบประมาณ 2563
11 จ้างโครงการจ้างบารุงระบบสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ

บก.95 27/09/2562

2,100,000.00

1,990,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง

บก.97 27/09/2562

6,000,000.00

5,496,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

จพ.30 20/11/2562

99,942.28

99,942.28

วิธีเฉพาะเจาะจง

จพ.40 4/12/2562

415,963.00

415,962.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

99,942.00

99,942.00

บจก.สหธุรกิจ
415,962.50

จพ.41 4/12/2562

29,700.00

29,425.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
16 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

บจก.สหธุรกิจ

บจก.สหธุรกิจ
29,425.00

จพ.42 9/12/2562

6,310.00

6,200.65

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

กงค.
17 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

6,200.65
จพ.43 12/12/2562

49,564.54

49,564.54

วิธีเฉพาะเจาะจง

งานวีดีทัศน์
18 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

บจก. รีนาว พลัส อินเตอร์เทรด
49,564.54

จพ.44 12/12/2562

2,341.16

2,341.16

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

งานส่งเสริมธุรกิจร่วมทุน
19 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ
ง.จาหน่ายและจัดเก็บรายได้

จพ.45 12/12/2562

28,911.40

28,911.40

วิธีเฉพาะเจาะจง

29,425.00

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
28,911.40

เสนอราคารายเดียว

6,200.65
บจก. รีนาว พลัส อินเตอร์เทรด

เสนอราคารายเดียว

49,564.54
เสนอราคารายเดียว

2,341.16
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
28,911.40

กบจ.6/2562
13 ธ.ค.62

เสนอราคารายเดียว

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
2,341.16

เสนอราคารายเดียว

415,962.50

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

จ.76/2563
16-ธ.ค.-62

เสนอราคารายเดียว

บจก.สหธุรกิจ

จ.92/2563
20-ธ.ค.-62

เสนอราคารายเดียว
5,496,000.00

งานบริหารพัสดุ
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

1,990,000.00
บจก.ออนโทลอก

จ.67/2563
13-ธ.ค.-62

เสนอราคารายเดียว

5,496,000.00

งานบริหารพัสดุ
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ

เสนอราคารายเดียว

บจก.ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง

บจก.ออนโทลอก

16-ธ.ค.-62

633,792.00

1,990,000.00

ฐานข้อมูล ประจาปีงบประมาณ 2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

บจก.ไอคอน เฟรมเวิร์ค
633,792.00

ระยะที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2563
12 จ้างบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ

7,000,000.00

เสนอราคารายเดียว

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
20 ซื้อสื่อสิ่งพิมให้แก่หน่วยงานภายใน ททท.

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.46.1 17/12/2562

101,317.00

101,317.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)

บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)

เสนอราคารายเดียว

เลขที่ กบจ.7/2563

สานักงานใหญ่ ประจาปี 2563
21 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ

101,317.00
จพ.47 16/12/2562

3,299.88

3,299.88

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

งานส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติ
22 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

จพ.48 17/12/2562

31,843.20

31,843.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

จพ.49 18/12/2562

5,521.20

5,521.20

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

6,066.90

6,066.90

วิธีเฉพาะเจาะจง

งานวิศวกรรมและซ่อมบารุง
25 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทาคู่มือกากับดูแลกิจการ

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

500,000.00

500,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

ที่ ททท.ดาเนินการและศึกษาการใช้ประโยชน์จาก

บจก.อินทัชรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลแทนซี
1,987,525.00

ทรัพย์สินของ ททท.

เสนอราคารายเดียว

เสนอราคารายเดียว

6,066.90
บจก. อินทัชรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลแทนซี

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ

1,987,525.00 ทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน

บจก. แบรนด์เมทริกซ์รีเสิร์ช

(งานส่งเสริมธุรกิจร่วมทุน)

เสนอราคารายเดียว

5,521.20

6,066.90
จป.24 13/06/2562

เสนอราคารายเดียว

31,843.20

5,521.20
จพ.50 19/12/2562

24-ธ.ค.-62

3,299.88
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

31,843.20

งานจัดทางบประมาณ
24 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,299.88

งานบริหารพัสดุ
23 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

101,317.00

สัญญาเลขที่ จ.423/2562
30-ก.ย.-62

และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

1,990,200.00
บจก. เคเนติกส์คอนซัลติ้ง
1,899,678.00

26 จ้างจัดกิจกรรมประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติและ
ตลาดชุมชนท่องเที่ยวพร้อมตกแต่งสถานที่และระบบแสง
เสียง แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน ภายในงานกาชาดประจา
ปี 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
กองส่งเสริมกิจกรรม

จป.33 20/9/2562

3,700,000.00

3,699,953.00

วิธีคัดเลือก

บจก. กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น
3,638,000.00

บจก. กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ

3,638,000.00 ทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

สัญญาเลขที่ จ.9/2563
21-ต.ค.-62

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
27 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จช.21.1 26/9/2562

146,376.00

146,376.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หจก.เอดีไอคอมพิวเตอร์

หจก. เอดีไอคอมพิวเตอร์

เป็นการเช่าต่อเนื่อง

เลขที่ กบจ.19/2563

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

115,560.00

115,560.00

6-พ.ย.-62

งานวางแผนการผลิตและประเมินผล
28 เช่าเครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

จช.23.1 26/9/2562

35,000.00

16,692.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น
14,766.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
14,766.00

เลขที่ กบจ.18/2563
6-พ.ย.-62

กลุ่มงานอานวยการตลาดยุโรปฯ
29 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

จช.24.1 26/9/2562

69,336.00

69,336.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก. คลาวด์เทร่า
69,336.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
69,336.00

เลขที่ กบจ.25/2563
15-พ.ย.-62

กงค.
30 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

จช.25.1 27/9/2562

70,000.00

70,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก.คลาวด์เทร่า
69,336.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
69,336.00

เลขที่ กบจ.22/2563
8-พ.ย.-62

งานภาคกลาง 1
31 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง

จช.26 27/9/2562

180,000.00

173,340.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก.คลวด์เทร่า
138,672.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
138,672.00

เลขที่ กบจ.14.6/2563
29-ต.ค.-62

งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
32 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

จช.26.1 27/9/2562

75,000.00

75,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก. คลาวด์เทร่า
74,472.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
74,472.00

เลขที่ กบจ.24/2563
8-พ.ย.-62

งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
33 เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จานวน 1 เครื่อง
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
งานบัญชีสาขาต่างประเทศ

จช 27 27/9/2562

34,668.00

34,668.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คลาวด์เทร่า

บจก. คลาวด์เทร่า
38,520.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
38,520.00

เลขที่ กบจ.23/2563
8-พ.ย.-62

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
34 เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จานวน 1 เครื่อง

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จช 27.1 27/9/2562

38,520.00

38,520.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บจก. คลาวด์เทร่า

บจก. คลาวด์เทร่า

เป็นการเช่าต่อเนื่อง

เลขที่ กบจ.20/2563

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

38,520.00

38,520.00

6-พ.ย.-62

งานอาเซียน 2
35 เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จานวน 1 เครื่อง

จช 28 27/9/2562

30,816.00

30,816.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก. คลาวด์เทร่า
30,816.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
30,816.00

เลขที่ กบจ.13.1/2563
25-ต.ค.-62

งานบัญชีลูกหนี้
36 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

จช 29 27/9/2562

140,000.00

136,746.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก. คลาวด์เทร่า
115,560.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
115,560.00

เลขที่ กบจ.14.1/2563
29-ต.ค.-62

งานการเงินภายนอก
37 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง

จช 35 27/9/2562

180,000.00

173,340.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก. คลาวด์เทร่า
138,672.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
138,672.00

เลขที่ กบจ.14.4/2563
29-ต.ค.-62

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
38 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง

จช.36 27/9/2562

320,000.00

317,790.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. คลาวด์เทร่า

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก. คลาวด์เทร่า
277,344.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
277,344.00

เลขที่ กบจ.14.3/2563
29-ต.ค.-62

งานภาคตะวันออก 1
39 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง
และเครื่องพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
ง.กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนอุตสกรรมท่องเที่ยว

จช.38 27/9/2562

310,000.00

306,234.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.คลาวด์เทร่า

บจก.คลาวด์เทร่า
250,380.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
250,380.00

เลขที่ กบจ.14.5/2563
29-ต.ค.-62

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562
ลำดับ

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
40 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

เลขที่และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จช.42 27/9/2562

140,000.00

132,894.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บจก คลาวด์เทร่า

บจก.คลาวด์เทร่า

เป็นการเช่าต่อเนื่อง

เลขที่ กบจ.14.2/2563

และเช่าเครื่องสแกนเนอร์ จานวน 1 เครื่อง

111,708.00

111,708.00

29-ต.ค.-62

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
งานจัดการแจกจ่าย
41 เช่าเครื่องพิมพ์ จานวน 1 เครื่อง

จช.46 27/9/2562

39,000.00

39,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.ทรีโอแอคเซส

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

บจก. ทรีโอแอคเซส
38,520.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง
38,520.00

เลขที่ กบจ.17/2563
1-พ.ย.-62

งานเลขานุการ
42 เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จานวน 1 เครื่อง

จช.2 12/11/2562

45,000.00

(2 ธันวาคม 2562-30 กันยายน 2563)

44,940.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.พริกไทม์ ครีเอชั่น

บจก.พริกไทม์ ครีเอชั่น
44,940.00

เสนอราคารายเดียว
44,940.00

เลขที่ กบจ.26/2563
29-พ.ย.-62

กองตลาดภาคเหนือ

ยอดรวม (วงเงินงบประมาณ)

49,604,020.76

ยอดรวม (วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง)

49,361,478.63

คงเหลือ

242,542.13

