ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส่านักงานลพบุรี

2 จ้างจัดท่ารายงานประจ่าปี 2562

เลขที่และวันที่
รับเรื่อง
บก.20 3/3/2563

บก.21 5/3/2563

3 จ้างปรับปรุงระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน (DMS) บก.26 18/3/2563
4 จ้างจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส่านักงานภูเก็ต
6 จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสารสนเทศเพื่อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสสิมในต่างประเทศ
7 จ้างจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันธรรมดา 2563
8 จ้างจัดท่าข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทย (77จังหวัด)
(Thailand A Travel : TAT)
9 จ้างพัฒนาระบบ Thailand Tourism Awards เพื่อใช้ใน
การด่าเนินโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ครั้งที่ 13 ประจ่าปี 2564 ฉบับแก้ไข

ฉก.49 24/2/2563
บก.17 14/2/2563
บก.24 9/3/2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
16,837,775.76 16,834,582.39
วิธี e-bidding
บจก.พิมพ์สราญ ครีเอท
14,288,888.00
บจก.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์
14,894,000.00
ชัยพัฒนศุภกิจ
16,200,000.00
1,000,000.00
936,250.00
วิธคี ัดเลือก
บจก.เดย์ โพเอทส์
936,250.00
บจก.ฟิกเกอร์ เบรน
921,591.00
บจก.อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์ พันลิชชิ่ง
971,560.00
1,000,000.00
1,000,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง (ค)
บจก.อินโนวา ซอฟแวร์
998,310.00
1,100,000.00
1,100,000.00
วิธคี ัดเลือก (ข)
บจก.เจโนไซส์
1,089,000.00
1,708,500.00
1,708,131.92
วิธี e-bidding
หจก.บุญศิรกิ ารก่อสร้าง
1,509,900.00
3,500,000.00
3,595,566.67
วิธคี ัดเลือก
บจก.เอ็กซ์เทนเดอร์
3,150,000.00

ฉก.52 5/3/2563

3,500,000.00

3,500,000.00

วิธคี ัดเลือก

ฉก.53 9/3/2563

1,200,000.00

1,193,050.00

วิธคี ัดเลือก

ฉก.60 20/3/2563

1,500,000.00

1,395,000.00

วิธคี ัดเลือก (ข)

10 จ้างด่าเนินโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 ฉก.62 13/4/2563

10,000,000.00

9,997,010.00

วิธคี ัดเลือก

บจก.มีเดีย สตูดิโอ
3,500,000.00
บจก.เขียนเพลิน
1,193,050.00
บจก. พอล โซลูชั่น
1,394,745.00
บจก. ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ
1,374,950.00
บจก.ครีเอท อินเทจลิเจ้นซ์
9,400,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บจก.พิมพ์สราญ ครีเอท
14,280,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาต่่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.219/2563
30-เม.ย.-63

บจก.เดย์ โพเอทส์
936,250.00

พิจารณาทางเทคนิค

จ.206/2563
3-เม.ย.-63

บจก.อินโนวา ซอฟแวร์
998,310.00
บจก.เจโนไซส์
1,089,000.00
หจก.บุญศิรกิ ารก่อสร้าง
1,509,900.00
บจก.เอ็กซ์เทนเดอร์
3,150,000.00

พิจารณาทางเทนิค

จ.203/2563
31-มี.ค.-63
จ.221/2563
30-เม.ย.-63
จ.201/2563
30-มี.ค.-63
จ.205/2563
3-เม.ย.-63

บจก.มีเดีย สตูดิโอ
3,500,000.00
บจก.เขียนเพลิน
1,193,050.00
บจก. พอล โซลูชั่น
1,394,745.00

บจก.ครีเอท อินเทจลิเจ้นซ์
9,400,000.00

เสนอราคาต่่าสุด
ยื่นเสนอราคารายเดียว
พิจารณาทางเทคนิค

พิจารณาทางเทคนิค
พิจารณาทางเทคนิค

จ.218/2563
29-เม.ย.-63
จ.208/2563
8-เม.ย.-63
จ.211/2563
23-เม.ย.-63

จ.233/2563
26-พ.ค.-63

ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
11 จ้างบ่ารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

เลขที่และวันที่
รับเรื่อง
บก.28 13/4/2563

12 จ้างโครงการจัดท่าเคาน์เตอร์ให้บริการข่าวสาร
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
13 จ้างด่าเนินการโครงการคัดเลือกพนักงานที่ด่ารง
ต่าแหน่งทางการบริหารระดับ 6 , ระดับ 8 และระดับ 9
14 จ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.เที่ยวอีสาน.com

บก.29 14/4/2563
บก.30 17/4/2563
บก.31 21/4/2563

15 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บก.32 24/4/2563
(ททท.) ส่านักงานลพบุรี
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บท
จพ.83 12/2/2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ่าปีงบประมาณ 2563

17 ซื้ออุปกรณ์โครงการจัดท่าระบบ IP Phone ให้แก่ส่านักงาน
เปิดใหม่ 5 แห่ง กองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
18 จัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนทดแทน ประจ่าปีงบประมาณ 2563
กองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

จพ.94 18/2/2563
จพ.99 24/2/2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
800,000.00
518,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง
บจก.ซัมมิท คอมพิวเตอร์
518,000.00
761,688.00
761,688.00
วิธคี ัดเลือก
บจก.โชว์ เพาว์
761,668.80
2,500,000.00
2,258,422.25
วิธคี ัดเลือก
บจก.อบรมและทดสอบพีทีเอส
2,241,115.00
1,200,000.00
1,164,160.00
วิธคี ัดเลือก
บจก. บิ๊ก คอนเท้นต์
1,164,160.00
1,431,300.00
1,431,300.00
วิธคี ัดเลือก
บจก.ควีนสแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
1,425,000.00
13,987,000.00 13,987,000.00
วิธี e-bidding
บจก.ทรีโอแอคเซส
12,270,028.00
บจก.แอมโปไมโครซิส
12,038,161.86
บจก.สหธุรกิจ
12,506,481.00
บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น
12,740,000.00
บจก.แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท
12,998,530.00
บริษัท มิชชั่นอินโฟเทคโนโลยี
13,566,530.00
บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริช
คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
13,626,425.00
2,199,406.40
2,199,406.40 วิธเี ฉพาะเจาะจง
บจก.เออีซี คอนเนคชั่น
2,199,406.40
9,610,600.00
9,610,600.00
วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บจก.ทรีโอแอคเซส
e-bidding
7,555,000.00
บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น
7,800,000.00

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บจก.ซัมมิท คอมพิวเตอร์
พิจารณาทางเทคนิค
จ.231/2563
518,000.00
20-พ.ค.-63
บจก.โชว์ เพาว์
พิจารณาทางเทคนิค
จ.223/2563
761,668.80
12-พ.ค.-63
บจก.อบรมและทดสอบพีทีเอส
พิจารณาทางเทคนิค
จ.225/2563
2,241,115.00
12-พ.ค.-63
บจก. บิ๊ก คอนเท้นต์
พิจารณาทางเทคนิค
จ.227/2563
1,164,160.00
15-พ.ค.-63
บจก.ควีนสแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคาต่่าสุด
จ.224/2563
1,425,000.00
12-พ.ค.-63
บจก.ทรีโอแอคเซส
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
จ.222/2563
12,270,028.00 ทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
30-เม.ย.-63
และเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

บจก.เออีซี คอนเนคชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
2,199,406.40
บจก.ทรีโอแอคเซส เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
7,555,000.00 ทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด

จ.191/2563
17-มี.ค.-63
จ.220/2563
30-เม.ย.-63

ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 4 รายการ
งานเลขานุการ
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 รายการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
21 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 4 รายการ
กองติดตามและประเมินผล
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 4 รายการ
กองติดตามและประเมินผล
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุส่านักงาน จ่านวน
5 รายการ
งานบริหารจัดการความรู้
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 รายการ
กองติดตามและประเมินผล
25 ซื้อวัสดุงานช่าง จ่านวน 3 รายการ
งานวิศวกรรมและซ่อมบ่ารุง
26 ซื้อน้่ามันเชื้อเพลิง จ่านวน 1200 ลิตร
งานวิศวกรรมและซ่อมบ่ารุง
27 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 2 รายการ
กองบริหารความเสี่ยง
28 ซื้อวัสดุส่านักงาน จ่านวน 4 รายการ
งานบริหารพัสดุ
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 4 รายการ
งานบริหารพัสดุ
30 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 เครื่อง
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
งานสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างประเทศ
31 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 เครื่อง
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
งานสื่อโฆษณาออฟไลน์ต่างประเทศ

เลขที่และวันที่
รับเรื่อง
จพ.122 18/5/2563
จพ.123 19/5/2563
จพ.124 20/5/2563
จพ.125 20/5/2563
จพ.126 22/5/2563

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
2,953.20
2,953.20
วิธเี ฉพาะเจาะจง
บจก.สหธุรกิจ
2,953.20
4,472.60
4,472.60
วิธเี ฉพาะเจาะจง
บจก.สหธุรกิจ
4,472.60
1,172.72
1,172.72
วิธเี ฉพาะเจาะจง
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
1,172.72
9,437.40
9,437.40
วิธเี ฉพาะเจาะจง
บจก.สหธุรกิจ
9,437.40
18,883.36
18,883.36
วิธเี ฉพาะเจาะจง
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
18,883.36

จพ.127 25/5/2563

2,140.00

2,140.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

จพ.128 26/5/2563

38,199.00

38,199.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

จพ.129 26/5/2563

30,374.37

30,374.37

วิธเี ฉพาะเจาะจง

จพ.130 26/5/2563

920.20

920.20

วิธเี ฉพาะเจาะจง

จพ.131 27/5/2563

2,198.85

2,198.85

วิธเี ฉพาะเจาะจง

จพ.132 27/5/2563

31,677.00

31,677.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

จช 33 27/9/2562

87,312.00

จช.43 27/9/2562

240,000.00

87,312.00 โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

237,540.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บจก.สหธุรกิจ
2,953.20
บจก.สหธุรกิจ
4,472.60
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
1,172.72
บจก.สหธุรกิจ
9,437.40
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
18,883.36

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคารายเดียว

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
2,140.00
บจก.สมาร์ทแอคเซสซอรีร์
38,199.00
บจก.ปตท.
30,374.37
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
920.20
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
2,198.85
บจก. รีนาว พลัส อินเตอร์เทรด
31,676.28
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอดีไอคอมพิวเตอร์
77,040.00

หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
2,140.00
บจก.สมาร์ทแอคเซสซอรีร์
38,199.00
บจก.ปตท.
30,374.37
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
920.20
หจก.ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
2,198.85
บจก. รีนาว พลัส อินเตอร์เทรด
31,676.28
หจก. เอดีไอคอมพิวเตอร์
77,040.00

เสนอราคารายเดียว

เป็นการเช่าต่อเนื่อง

เลขที่ กบจ.22.1/2563
8-พ.ย.-62

บจก.ทรีโอแอคเซส
211,860.00

บจก.ทรีโอแอคเซส
211,860.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง

เลขที่ กบจ.16/2563
1-พ.ย.-62

เสนอราคารายเดียว
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคารายเดียว

เสนอราคารายเดียว
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคารายเดียว
เสนอราคารายเดียว

ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
32 เช่าเครื่องโทรสาร จ่านวน 1 เครื่อง
(14 ก.พ.63-30 ก.ย.63)
กลุ่มงานอ่านวยการด้านสื่อสารการตลาด
33 เช่าเครื่องโทรสาร จ่านวน 1 เครื่อง
(14 ก.พ.63-30 ก.ย.63)
งานส่งเสริมการเรียนรู้
34 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 เครื่อง
และเช่าเครื่องพิมพ์สี จ่านวน 1 เครื่อง
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
งานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
35 เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จ่านวน 1 เครื่อง
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
งานข่าวต่างประเทศ
36 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์
แคมเปญ Amazing Thailand
งานกลยุทธ์โฆษณาต่างประเทศ

37 จ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture)ระยะที่ 1
งานแผนงานดิจิทัลสารสนเทศ
ยอดรวม (วงเงินงบประมาณ)

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
เลขที่และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
จช.5 27/1/2563
11,636.25
11,636.25 วิธเี ฉพาะเจาะจง
บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น
11,636.25
จช.6.1 7/2/2563

11,636.25

จช.17.1 26/9/2562

300,000.00

261,936.00 โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

จช.22.1 26/9/2562

140,000.00

134,820.00

จป.8/20/12/2562

2,000,000.00

1,996,000.00

วิธคี ัดเลือก

จป.16 19/3/2563

3,500,000.00

3,500,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

80,269,283.36

11,636.25

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น
11,636.25

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
เลขที่ กบจ.34.1/2563
11,636.25
13-ก.พ.-63
บจก.เท็คไอทีโซลูชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
11,636.25

เลขที่ กบจ.34.2/2563
13-ก.พ.-63

บริษัท ทรีโอแอคเซส จ่ากัด
173,340.00

บริษัท ทรีโอแอคเซส จ่ากัด
173,340.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง

เลขที่ กบจ.32.1/2563
6-ม.ค.-63

บจก.ทรีโอแอคเซส
134,820.00

บจก.ทรีโอแอคเซส
134,820.00

เป็นการเช่าต่อเนื่อง

เลขที กบจ.34/2563
6-ก.พ.-63

บจก.เคเนติกส์ คอนซัลติ้ง
1,985,385.00
บจก.อินทัช รีเสิรช์ แอนด์คอนซัลแทนซี่
1,987,739.00

บจก.เคเนติกส์ คอนซัลติ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
1,985,385.00 ทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดและ
ราคาต่่าสุด

จ.164/2563
13-ก.พ.-63

ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3,495,000.00
ยอดรวม (วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง)

ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
3,495,000.00
71,828,778.68
คงเหลือ

จ.204/2563
1-เม.ย.-63
8,440,504.68

