แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
1 จ้ำงออกแบบจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลสินค้ำกำรท่ องเที่ ยวเชิงกำรตลำด

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

ฉก.50 27/2/2563

1,000,000.00

1,000,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีคัดเลือก (ข)

และช่องทำงประชำสัมพันธ์ทำงสื่อออนไลน์
2 จ้ำงปรับปรุงห้ องสื่อมวลชน ชั้น 15

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่ คัดเลือก

เลขที่ และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่ เสนอ

ที่ ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บจก.วิน ดิจิทัล

บจก.วิน ดิจิทัล

พิจำรณำทำงเทคนิค

จ.195/2563

1,000,000.00
บก.18 17/2/2563

491,776.71

491,776.71

วิธีเฉพำะเจำะจง

อำคำรกำรท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย

บจก.เรเดียช เอ็กซิบิชั่น ดีไซน์

บจก.เรเดียช เอ็กซิบิชั่น ดีไซน์

แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)

แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)

491,776.71
3 จ้ำงจัดกิจกรรมเชิงประชำสัมพันธ์ภำยใต้แนวคิด บอกรัก...เมืองไทย ฉก.55 10/3/2563

5,000,000.00

4,975,500.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

บจก.อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง
4,975,500.00

4 จัดซื้อเครื่องฟอกอำกำศแบบเคลื่อนย้ำย

จพ.91.1 17/2/2563

1,249,220.00

1,249,220.00

วิธีคัดเลือก

1,000,000.00

บจก.โคเวย์(ประเทศไทย)
1,249,220.00

ใช้ ณ ททท.สำนักงำนสำขำในประเทศ

20-มี.ค.-63
พิจำรณำทำงเทคนิค

จ.196/2563
23-มี.ค.-63

491,776.71
บจก.อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง

จ.202/2563

4,975,500.00
บจก.โคเวย์(ประเทศไทย)

31-มี.ค.-63
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

1,249,220.00

เลขที่ กบจ.9/2563
วันที่ 4 มีนำคม 2563

จำนวน 24 สำนักงำน จำนวน 82 เครื่อง
กองอำคำรสถำนที่
5 จัดซื้ออุปกรณ์กระจำยสัญญำณตำมชั้น
(floor switch ) จำนวน 9 ตัว พร้อมติดตั้ง
และเดินสำย LAN จำนวน 177 จุด
กองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย

จพ.98 24/2/2563

1,717,082.50

1,717,082.50

วิธีคัดเลือก

บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริช

บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสริช

คอร์ปอเรชั่น (มหำชน)

คอร์ปอเรชั่น (มหำชน)
1,695,000.00

1,695,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ

สัญญำเลขที่ จ.194/2563

ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน

วันที่ 20 มีนำคม 2563

และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน ประจำปีงบประมำณ 2563
กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วันที่ 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่ จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ที่
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รำยกำร

เลขที่ และวันที่

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

รับเรื่อง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

จพ.101 26/2/2563

1,450,000.00

1,311,606.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

วิธีคัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่ คัดเลือก

เลขที่ และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่ เสนอ

ที่ ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บจก.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (มหำชน)

บจก.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (มหำชน)

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอ

สัญญำเลขที่ จ.207/2563

ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน

วันที่ 7 เมษำยน 2563

1,299,408.00

งำนบริหำรพัสดุ

1,299,408.00

บจก.โฟนิกซ์

และเป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด
1,313,532.00

บจก.สหธุรกิจ
1,334,011.80
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จพ.119 15 /5/2563

12,642.05

12,642.05

วิธีเฉพำะเจำะจง

งำนกลยุท์บริหำรทรัพยำกรบุคคล

8 เช่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เพื่อนำมำ

บจก.เดอะแกรนด์ยูบี
12,642.05

จช 8 9/3/2563

58,020,000.00

58,020,000.00

คัดเลือก

บจก.ไทยเร้นท์ อะคำร์ คอร์ปอเรชั่น
56,688,600.00

เป็นรถใช้ประจำหน่วยงำน สำหรับปฏิบัติงำน

เสนอรำคำรำยเดียว

บจก.เดอะแกรนด์ยูบี
12,642.05

บจก.ไทยเร้นท์ อะคำร์ คอร์ปอเรชั่น

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

56,688,600.00

สัญญำเลขที่ อ.27/2563
วันที่ 24 มีนำคม 2563

ประจำกำรท่ องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงำนสำขำสำขำในประเทศ ประจำงบประมำณ
2563-2568 จำนวน 54 คัน
กองอำคำรสถำนที่
ยอดรวม (วงเงินงบประมาณ)

68,940,721.26

ยอดรวม (วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง)

67,412,146.76

คงเหลือ

1,528,574.50

