ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 8 อัน
(ฝ่ำยส่งเสริมสินค้ำทำงกำรท่องเที่ยว)
2 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน
(ภูมิภำคภำคตะวันออก)
3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(ที่ปรึกษำ9)
4 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน
(กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่)
5 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(งำนนโยบำยและแผน)
6 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(แผนงำนกำรลงทุน)
7 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 9 อัน
(กองตลำดอำเซียน)
8 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 7 อัน
(กองกลำง)
9 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน
(งำนโฆษณำและประชำสัมพันธ์)
10 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(กลุ่มงำนนโยบำยและแผน)
11 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน
(งำนจัดจ้ำง)
12 จ้ำงพิมพ์ซองจดหมำยภำษำไทยดีแอล
และซองจดหมำยภำษำอังกฤษดีแอล
จำนวน 10,000 ซอง (งำนบริหำรพัสดุ)
13 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน
(กองธุรกิจ)
14 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 8 อัน
(สำนักผู้ว่ำกำร)

เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
ทข.1 02/10/2561
3,470.00

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
3,470.00

ทข.2 02/10/2561

1,400.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
1,400.00

ทข.3 03/10/2561

560.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
560.00

ทข.4 04/10/2561

1,030.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
1,030.00

ทข.5 04/10/2561

300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
300.00

ทข.6 04/10/2561

800.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
800.00

ทข.7 05/10/2561

2,890.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
2,890.00

ทข.8 05/10/2561

2,310.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
2,310.00

ทข.9 09/10/2561

2,010.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
2,010.00

ทข.10 09/10/2561

280.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
280.00

ทข.11 09/10/2561

1,300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.12 11/10/2561

35,845.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.13 11/10/2561

1,170.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
1,300.00
บริษัท นนชนก จำกัด
35,845.00
ร้ำนธรรมธร

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร
3,470.00
ร้ำนธรรมธร
1,400.00
ร้ำนธรรมธร
560.00
ร้ำนธรรมธร
1,030.00
ร้ำนธรรมธร
300.00
ร้ำนธรรมธร
800.00
ร้ำนธรรมธร
2,890.00
ร้ำนธรรมธร
2,310.00
ร้ำนธรรมธร
2,010.00
ร้ำนธรรมธร
280.00
ร้ำนธรรมธร
1,300.00
บริษัท นนชนก จำกัด
35,845.00
ร้ำนธรรมธร

1,170.00
ทข.14 11/10/2561

3,210.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร

เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
1,170.00

ร้ำนธรรมธร
3,210.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
3,210.00

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
15 จ้ำงซ่อมปริน้ เตอร์ ยี่ห้อ HP รุน่ Laser
Jet 1200 Series จำนวน 1 เครือ่ ง
(งำนประสำนงำนทั่วไป)
16 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน
(กองเลขำนุกำรผู้ว่ำกำร)
17 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(ภูมิภำคภำคตะวันออก)
18 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(ภูมิภำคยุโรป แอฟริกำและตะวันออกกลำง)
19 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell
จำนวน 1 เครือ่ ง
(งำนจัดจ้ำง)
20 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(กองเผยแพร่สินค้ำกำรท่องเที่ยว)
21 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(กองเผยแพร่โฆษณำต่ำงประเทศ)
22 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(กองเผยแพร่โฆษณำต่ำงประเทศ)
23 จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ทำงกำรเงิน ครัง้ ที่ 1
ปีงบประมำณ 2562
(ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สกำยเทรดดิ้ง)
24 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน
(กลุ่มงำนอำนวยกำรด้ำนตลำดในประเทศ)
25 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(กองส่งเสริมกิจกรรม)
26 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 7 อัน
(ภูมิภำคภำคตะวันออก)
27 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 9 อัน
(ภูมิภำคยุโรป แอฟริกำและตะวันออกกลำง)

เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
ทข.15 11/10/2561
2,343.30

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ไอ.ที.เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2,343.30

ทข.16 16/10/2561

2,170.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
2,170.00

ทข.17 16/10/2561

220.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
220.00

ทข.18 16/10/2561

500.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
500.00

ทข.19 09/10/2561

2,033.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.20 17/10/2561

650.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.21 18/10/2561

300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.22 18/10/2561

300.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.23 18/10/2561

156,487.50

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.24 19/10/2561

1,540.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.25 19/10/2561

610.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.26 22/10/2561

1,940.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.27 24/10/2561

3,540.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
2,033.00
ร้ำนธรรมธร
650.00
ร้ำนธรรมธร
300.00
ร้ำนธรรมธร
300.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สกำยเทรดดิ้ง
156,487.50
ร้ำนธรรมธร
1,540.00
ร้ำนธรรมธร
610.00
ร้ำนธรรมธร
1,940.00
ร้ำนธรรมธร
3,540.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท ไอ.ที.เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2,343.30
ร้ำนธรรมธร
2,170.00
ร้ำนธรรมธร
220.00
ร้ำนธรรมธร
500.00
บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
2,033.00
ร้ำนธรรมธร
650.00
ร้ำนธรรมธร
300.00
ร้ำนธรรมธร
300.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สกำยเทรดดิ้ง
156,487.50
ร้ำนธรรมธร
1,540.00
ร้ำนธรรมธร
610.00
ร้ำนธรรมธร
1,940.00
ร้ำนธรรมธร
3,540.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
ที่
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
28 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน
ทข.28 24/10/2561
680.00
(งำนบริหำรภำวะวิกฤต)
29 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 10 อัน
ทข.29 24/10/2561
3,810.00
(กองเลขำนุกำรผู้ว่ำกำร)
30 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 3 อัน
ทข.30 25/10/2561
720.00
(กองข่ำวสำรท่องเที่ยว)
31 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
ทข.31 25/10/2561
580.00
(กองตลำดอำเซียน)
32 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 10 อัน
ทข.32 29/10/2561
2,280.00
(กองกลำง งำนประชุมคณะกรรมกำร)
33 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 7 อัน
ทข.33 29/10/2561
1,440.00
(งำนจัดกำรวิสำหกิจลงทุน)
34 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
ทข.34 31/10/2561
560.00
(กองงบประมำณ)
35 จ้ำงผลิตสื่อภำพยนตร์โฆษณำและ
29/10/2561
3,000,000.00
ภำพนิ่งเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
สำหรับตลำดกลุ่ม LGBT Romance
36 จ้ำงออกแบบและตกแต่งพื้นที่ใน
11/10/2561
41,000,000.00
กำรจัดกิจกรรมสร้ำงกระแสเดินทำงของนัก
ท่องเที่ยวและกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว
"เทศกำลเที่ยวเมืองไทยปี 62 ครัง้ ที่ 39"
THAILAND TOURISM FESTIVAL:TTF 2019
37 จ้ำงตกแต่งพื้นที่จัดกิจกรรม โครงกำร
16/10/2561
5,000,000.00
สีสันแห่งสำยน้ำมหกรรมลอยกระทง
ปี 2561
38 จ้ำงประชำสัมพันธ์โครงกำรสีสันแห่งสำยน้ำ
มหกรรมลอยกระทง ปี 2561

16/10/2561

3,000,000.00

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

560.00
บริษัท เกอรีลล่ำ โปรดักชั่น จำกัด

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร
680.00
ร้ำนธรรมธร
3,810.00
ร้ำนธรรมธร
720.00
ร้ำนธรรมธร
580.00
ร้ำนธรรมธร
2,280.00
ร้ำนธรรมธร
1,440.00
ร้ำนธรรมธร
560.00
บริษัท เกอรีลล่ำ โปรดักชั่น จำกัด

รำคำประกอบ

จ.66/2562

2,996,000.00
บริษัท คอมอำร์ตโปรดักชั่น จำกัด
40,969,968.30

2,996,000.00
บริษัท คอมอำร์ตโปรดักชั่น จำกัด
40,969,968.30

เกณฑ์คุณภำพ
รำคำประกอบ
เกณฑ์คุณภำพ

13-Dec-61
จ.67/2562
13-Dec-61

บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
4,922,000.00
บริษัท มีเดียโรด จำกัด
4,979,994.00
บริษัท เบน 2014 จำกัด
3,000,000.00

บริษัท แม่น้ำร้อยสำย จำกัด
4,922,000.00

เสนอรำคำ
ต่ำสุด

จ.26/2562
13-Nov-61

บริษัท เบน 2014 จำกัด
3,000,000.00

รำคำประกอบ
เกณฑ์คุณภำพ

จ.12/2562
30-Oct-61

680.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
3,810.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
720.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
580.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
2,280.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนธรรมธร
1,440.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
2,996,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

40,976,575.00

โดยวิธีคัดเลือก

4,996,900.00

โดยวิธีคัดเลือก

3,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

ร้ำนธรรมธร

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
39 จ้ำงจัดทำเวทีใหญ่ จัดพิธีเปิดกำรต้อนรับ
บุคคลสำคัญจัดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม
กำรแสดงร่วมสมัยและกำรจัดกำรแถลงข่ำว
งำนเทศกำลเที่ยวเมืองไทย ปี 62 ครัง้ ที่ 39

เลขที่ และวันที่
รับเรื่อง
10/10/2561

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
17,000,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
16,958,483.50

40 จ้ำงปรับปรุงอำคำร
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงำนพระนครศรีอยุธยำ

03/10/2561

5,626,400.00

5,619,796.07

41 จ้ำงปรับปรุงอำคำร
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงำนระยอง

03/10/2561

4,076,400.00

4,053,216.84

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท จิณณะ จำกัด
16,994,275.00
บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์
แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จำกัด
16,900,543.00
บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิบิชั่น จำกัด
16,715,994.75
โดยวิธี e-bidding
บริษัท เอส บริหำรจัดกำร จำกัด
5,170,098.77
บริษัท 53 บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
5,284,757.04
บริษัท สุจงดี จำกัด
5,112,000.00
โดยวิธี e-bidding
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญสิทธิ์
3,999,000.00
บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จำกัด
3,390,000.00
บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จำกัด
3,762,918.40
บริษัท 53 บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
4,000,000.00
บริษัท พิมพ์สรำญ ครีเอท จำกัด
4,036,945.54
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส วี เอ็น คอน
3,860,000.00
กิจกำรร่วมค้ำวงศ์วัฒน์ กำรโยธำ
3,786,000.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท จิณณะ จำกัด
16,900,000.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำ
ต่ำสุด

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.105/2562
25-Dec-61

บริษัท สุจงดี จำกัด
5,112,000.00

พิจำรณำตัดสินโดย
ใช้เกณฑ์รำคำประกอบ
เกณฑ์คุณภำพรำคำ
ร้อยละ20 และ
เกณฑ์คุณภำพร้อยละ 80

จ.97/2562
21-Dec-61

บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จำกัด
3,390,000.00

พิจำรณำตัดสินโดย
ใช้เกณฑ์รำคำประกอบ
เกณฑ์คุณภำพรำคำ
ร้อยละ20 และ
เกณฑ์คุณภำพร้อยละ 80

จ.33/2562
22-Nov-61

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
42 จ้ำงปรับปรุงอำคำร
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เลขที่ และวันที่
รับเรื่อง
03/10/2561

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
4,934,600.00

รำคำกลำง
(บำท)
4,914,156.84

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
โดยวิธี e-bidding
หจก.เพชรรุง่ โรจน์โยธำกำร
บริษัท สุจงดี จำกัด
4,877,000.00
4,513,000.00
บจก.สหภักดี คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริง่
4,249,000.00
หจก.ทรัพย์ธนำกรณ์ วิศวกรรม
4,717,590.56
บริษัท เอ็ม.ที.โปร เดคคอร์ จำกัด
4,573,265.49
บริษัท พิมพ์สรำญ ครีเอท จำกัด
4,849,377.07
บริษัท สุจงดี จำกัด
4,513,000.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ไนน์กรุป๊ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ไนน์กรุป๊ เทรดดิ้ง จำกัด
44,672.50
44,672.50
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
3,506.39
3,506.36
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
5,720.22
5,720.22
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
8,906.68
4,449.06
โดยวิธีคัดเลือก
บจ.เอส.เอ็น.เค.อิเล็คทริคอลซัเต็มส์
บจ.เอส.เอ็น.เค.อิเล็คทริคอลซัเต็มส์
3,090,000.00
3,090,000.00

43 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
(งำนซ่อมบำรุง)
44 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
(งำนบัญชีสำขำในประเทศ)
45 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร
(งำนจัดจ้ำง)
ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 6 รำยกำร
รวมทั้งหมด จำนวน 13 รำยกำร
46 จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง
CCTV ณ ททท.สำนักงำนสำขำในประเทศ
จำนวน 9 สำนักงำน
(งำนซ่อมบำรุง)

จพ.1 02/10/2561

4,500.00

จพ.2 02/10/2561

3,545.00

จพ.3 03/10/2561

10,475.00

จพ.4 03/10/2561

3,107,300.00

47 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนประสำนงำนทั่วไป)
48 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนแผนกำรลงทุนองค์กร)

จพ.5 04/10/2561

5,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.6 05/10/2561

10,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3,094,532.02

หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,852.00
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
4,066.00

หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,852.00
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
4,066.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
พิจำรณำตัดสินโดย
ใช้เกณฑ์รำคำประกอบ
เกณฑ์คุณภำพรำคำ
ร้อยละ20 และ
เกณฑ์คุณภำพร้อยละ 80

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.38/2562
26-Nov-61

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอทำงด้ำน
เทคนิคถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

สัญญำเลขที่ จ.9/2562
วันที่ 30 ตุลำคม 2561

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
49 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
(งำนบัญชีลุกหนี้)
50 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 9 รำยกำร
(งำนจัดซื้อ)
51 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนสำรบรรณ)
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
(งำนควบคุมงบประมำณ)

เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
จพ.7 05/10/2561
3,370.00
จพ.8 05/10/2561

10,685.00

จพ.9 08/10/2561

5,000.00

จพ.10 09/10/2561

65,100.00

53 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)
54 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)

จพ.11 09/10/2561

200,000.00

จพ.12 10/10/2561

31,800.00

55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(งำนเลขำนุกำร)

จพ.13 11/10/2561

3,040.00

56 จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยทดแทน
ประจำปีงบประมำณ 2562
(กลุ่มสำรสนเทศองค์กร)
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(ฝ่ำยส่งเสริมสินค้ำกำรท่องเที่ยว)

จพ.14 11/10/2561

5,000,000.00

จพ.16 11/10/2561

32,190.00

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่ คัดเลือก
เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
(บำท)
และรำคำที่ เสนอ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำต่ำสุด
3,291.32
3,291.32
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำต่ำสุด
10,614.40
10,614.40
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เสนอรำคำต่ำสุด
4,515.40
4,515.40
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำต่ำสุด
65,270.00
65,270.00
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
65,056.00
160,500.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
เสนอรำคำต่ำสุด
เลขที่ กบจ.1/2562
160,500.00
160,500.00
วันที่ 17 ตุลำคม 2561
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำต่ำสุด
29,788.80
28,376.40
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
29,885.10
1,155.60
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำต่ำสุด
2,996.00
2,996.00
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
3,252.80
4,975,500.00 โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
บริษัท ทรีโอแอคเซส จำกัด
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ สัญญำเลขที่ จ.118/2562
3,650,000.00
3,650,000.00 ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบ
วันที่ 28 ธันวำคม 2561
และเป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
เสนอรำคำต่ำสุด
26,493.20
26,493.20

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
ที่
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
จพ.17 16/10/2561
35,835.00
(งำนพัฒนำและส่งเสริมกำรตลำดอำเซียนฯ)

59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบัญชีสำขำต่ำงประเทศ)

จพ.18 24/10/2561

23,200.00

60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบัญชีส่วนกลำง)

จพ.19 24/10/2561

80,000.00

61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบัญชีสำขำในประเทศ)

จพ.20 26/10/2561

30,000.00

62 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)

จพ.21 29/10/2561

5,000.00

63 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
(งำนประชุมคณะกรรมกำร)

จพ.22 29/10/2561

26,670.00

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
35,449.10
35,449.10
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
36,786.60
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
36,016.20
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
22,726.80
22,726.80
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
23,112.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
77,014.32
77,014.32
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
78,067.20
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
78,324.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
22,726.80
22,726.80
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
23,112.00
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
24,036.48
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,787.80
3,787.80
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
3,986.82
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
26,324.14
26,324.14
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
26,964.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร
(กงย.)

เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
จพ.23 30/10/2561
21,840.00

65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร จพ.24 30/10/2561
(งำนประชุมคณะกรรมกำร)
66 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
จพ.26 31/10/2561
(กลุ่มฐำนข้อมูลกำรตลำด)
67 เช่ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทดแทนเครือ่ ง จช.1 08/10/2561
VDI ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 30 เครือ่ ง
(วันที่ 16 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
(กลุ่มสำรสนเทศองค์กร)
68 เช่ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมซอฟต์ จช.2 9/10/2561
แวร์ จำนวน 3 เครือ่ ง (1พ.ย.61-30 ก.ย.62)

20,000.00
8,955.00
441,375.00

320,000.00

วันที่ 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำที่ เสนอ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
21,763.80
21,763.80
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
21,828.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
14,445.00
14,445.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
8,720.50
8,720.50
441,375.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด
441,375.00
441,375.00

317,790.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
317,790.00

บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.26/2562
วันที่ 11 ตุลำคม 2561

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.39/2562
วันที่ 31 ตุลำคม 2561

317,790.00

(ง.พัฒนำและส่งเสริมกำรตลำดภำคตะวันออก)

69 เช่ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เพื่อนำมำจช.3 11/10/2561 39,466,800.00
เป็นรถใช้ประจำหน่วยงำน สำหรับปฏิบัตงิ ำน
ประจำกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.
สำนักงำนสำขำในประเทศ จำนวน 37 คัน
ปีงบประมำณ 2562-2566(1ม.ค.6230 ก.ย.66) (งำนยำนพำหนะ)
70 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรสำรวจข้อมุลเพื่อ
จป.1 8/10/2561 17,200,000.00
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
เชิงลึกปี 2562
(กลุ่มฐำนข้อมูลกำรตลำด)
ยอดรวม (วงเงินงบประมำณ)
150,048,358.80

39,367,620.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด
38,728,650.00

บริษัท ที.เค.วำย.ลีสซิ่ง จำกัด
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ
38,728,650.00 ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

สัญญำเลขที่ อ.24/2562
วันที่ 28 ธันวำคม 2561

17,200,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

บริษัทอินทัชรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลแทนซี่
จำกัด
17,199,608.00

บริษัทอินทัชรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลแทนซี่ เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ
จำกัด
ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
17,199,608.00 และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

สัญญำเลขที่ จ.51/2562
วันที่ 3 ธันวำคม 2561

ยอดรวม (วงเงินที่ซื้อจ้ำง)

146,072,106.82

คงเหลือ

3,976,251.98

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน
(กองประสำนกำรลงทุน)
2 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 9 อัน
(กองกำรเงิน)
3 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(กองเผยแพร่โฆษณำในประเทศ)
4 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน
(งำนบัญชีสำขำในประเทศ)
5 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน
(ฝ่ำยบริหำรทั่วไป)
6 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 7 อัน
(กองตลำดภำคเหนือ)
7 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(กองตลำดอำเซียน)
8 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 8 อัน
(ฝ่ำยโฆษณำและประชำสัมพันธ์)
9 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(กองตลำดเอเชียตะวันออก)
10 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 10 อัน
(กองเลขำนุกำรผู้ว่ำกำร)
11 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(กองเลขำนุกำรผู้ว่ำกำร)
12 จ้ำงซ่อมเครือ่ งคิดเลขไฟฟ้ำ
CASIO DR-210TM
จำนวน 1 เครือ่ ง (กองรำยได้)
13 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(กองตลำดยุโรป)

เลขที่และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
ทข.35 01/11/2561
1,570.00
ทข.36 02/11/2561

2,440.00

ทข.37 02/11/2561

520.00

ทข.38 05/11/2561

2,720.00

ทข.39 05/11/2561

860.00

ทข.40 05/11/2561

2,120.00

ทข.41 07/11/2561

1,000.00

ทข.42 08/11/2561

3,320.00

ทข.44 12/11/2561

420.00

ทข.45 14/11/2561

4,180.00

ทข.46 15/11/2561

280.00

ทข.47 16/11/2561

802.50

ทข.48 28/11/2561

700.00

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
1,570.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
2,440.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
520.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
2,720.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
860.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
2,120.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
1,000.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
3,320.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
420.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
4,180.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
280.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
802.50
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
700.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร
1,570.00
ร้ำนธรรมธร
2,440.00
ร้ำนธรรมธร
520.00
ร้ำนธรรมธร
2,720.00
ร้ำนธรรมธร
860.00
ร้ำนธรรมธร
2,120.00
ร้ำนธรรมธร
1,000.00
ร้ำนธรรมธร
3,320.00
ร้ำนธรรมธร
420.00
ร้ำนธรรมธร
4,180.00
ร้ำนธรรมธร
280.00
บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
802.50
ร้ำนธรรมธร
700.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
14 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(กองตลำดยุโรป)
15 จ้ำงซ่อมปริน้ เตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox
รุน่ 240 A จำนวน 1 เครือ่ ง
(กองธุจกิจ)
16 จ้ำงทำซองเอกสำรสีน้ำตำลซี4 และ
ซองเอกสำรสีน้ำตำลซี4 ขยำยข้ำง
จำนวน 10,000 ซอง (งำนบริหำรพัสดุ)
17 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 8 อัน
(กองประชำสัมพันธ์ตำ่ งประเทศ)
18 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 1 อัน
(กองติดตำมและประเมินผล)
19 จ้ำงประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมกระตุ้น
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวบริเวณจังหวัด
ชำยแดนของประเทศไทย
20 จ้ำงจัดงำน Local Tast of Thailand
จ.อุดรธำนี

เลขที่และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
ทข.49 29/11/2561
350.00

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
350.00

ทข.50 29/11/2561

3,873.40

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.51 29/11/2561

41,462.50

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ทข.52 30/11/2561

2,360.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ไอ.ที.เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3,873.40
บริษัท นนชนก จำกัด
41,462.50
ร้ำนธรรมธร

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร
350.00
บริษัท ไอ.ที.เซลล์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3,873.40
บริษัท นนชนก จำกัด
41,462.50
ร้ำนธรรมธร

2,360.00
ทข.53 30/11/2561

220.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

02/11/2561

6,500,000.00

5,403,500.00

โดยวิธีคัดเลือก

05/11/2561

9,000,000.00

8,999,877.60

โดยวิธีคัดเลือก

21 จ้ำงจัดกิจกรรมในงำนพรรณไม้งำมอร่ำม
สวนหลวง ร.๙ ครัง้ ที่ 31
22 จ้ำงจัดกิจกรรมว่ำวไทยโบรำณ 4 ภำค
พร้อมตกเต่งสถำนที่ และระบบแสง เสียง

05/11/2561

3,970,000.00

4,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

05/11/2561

2,990,650.00

2,996,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

23 จ้ำงจัดกิจกรรม Phuket Amazing
colorful Taste 2018

12/11/2561

8,978,370.00

8,978,370.00

โดยวิธีคัดเลือก

ร้ำนธรรมธร
220.00
บริษัท เอเชีย ไลฟ์ มีเดีย
(ประเทศไทย) จำกัด
5,403,500.00
บริษัท เอ็นบีซี.แอ็ด จำกัด
8,829,452.75
บจก. คอมอำร์ทโปรดักชั่น
8,888,811.00
บจก. กันตนำ กรุป๊ (มหำชน)
9,037,500.00
บจก. คอมอำร์ทโปรดักชั่น
3,977,777.00
บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น
จำกัด
2,999,959.00
บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์
แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด
8,978,370.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว
2,360.00

ร้ำนธรรมธร
220.00
บริษัท เอเชีย ไลฟ์ มีเดีย
(ประเทศไทย) จำกัด
5,403,500.00
บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น
จำกัด
8,888,811.00

บจก. คอมอำร์ทโปรดักชั่น
3,970,000.00
บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น
จำกัด
2,990,650.00
บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์
แอนด์ พำร์ทเนอร์ จำกัด
8,978,370.00

เสนอรำคำรำยเดียว
รำคำประกอบ
เกณฑ์คุณภำพ

กบจ.13/2562
15-Nov-61

เสนอรำคำ
ต่ำสุด

จ.39/2562
26-Nov-61

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.32/2562
21พ.ย.2561
จ.28/2562
11พ.ย.2561

เสนอรำคำรำยเดียว

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.41/2562
27พ.ย.2561

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
24 จ้ำงจัดพิธีเปิดงำนและจัดกิจกรรมโครงกำร
Thailand shopping& Dinning
Paradise@ Maesot
25 จ้ำงจัดพิธีเปิดงำนและจัดกิจกรรมโครงกำร
Thailand shopping& Dinning Paradise
@ Aranyaprathet
26 จ้ำงจัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัวกิจกรรมโครงกำร
Amazing ไทยเท่ เที่ยวเท่ๆ แบบไทยๆ
27 จ้ำงจัดงำน Amazing Thailand
Countdown 2019 @ satun

เลขที่และวันที่
รับเรื่อง
14/11/2561

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
2,199,171.00

14/11/2561

1,980,000.00

19/11/2561

498,620.00

23/11/2561

6,400,000.00

28 จ้ำงจัดงำนแถลงข่ำวและประชำสัมพันธ์กิจกรรม 23/11/2561
เที่ยวตำมฝัน ครัง้ หนึ่งในชีวิต ภำยใต้โครงกำร
เมืองไทย ใครๆก็เที่ยวได้"
29 จ้ำงจัดกิจกรรมกำรแสดงศิลปวัฒนธรรม
26/11/2561
กำรแสดง ดนตรีและกิจกรรมกระตุ้นกำรมี
ส่วนร่วมในหมู่บ้ำนภำคใต้
งำนเทศกำลเที่ยวเมืองไทยปี 2562

2,500,000.00

30 จ้ำงโครงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง EEC ปี 2562

27/11/2561

1,500,000.00

1,500,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

31 จ้ำงโครงกำร Amazing Thailand Grand sale 28/11/2561
passport privileges
32 จ้ำงดำเนินงำนด้ำนโฆษณำและประชำสัมพันธ์ 28/11/2561
โครงกำรสีสันเมืองรอง
33 จ้ำงภำยใต้โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำเพื่อ
28/11/2561
กำรเรียนรูใ้ นรูปแบบ Creative Tourism

4,194,400.00

4,194,400.00

โดยวิธีคัดเลือก

2,901,305.00

2,500,000.00
2,546,600.00

รำคำกลำง
(บำท)
2,199,171.00

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น
จำกัด
2,199,171.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น
จำกัด
1,999,188.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ซีซัน เวิลด์ จำกัด
498,620.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท อีสสกำย จำกัด
6,495,970.00
บริษัท บรอดมำยด์ จำกัด
6,498,110.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด
2,500,000.00

1,980,062.82

498,620.00
6,495,970.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2,521,990.00
2,546,600.00

โดยวิธีคัดเลือก

โดยวิธีคัดเลือก
โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด
2,901,305.00
บจก.แมเนจเม้นท์เอ็กซ์
ซิบิชั่นแอนด์ อิเล็กทริค
2,970,000.00
บริษัท เพนนินซูลำร์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1,500,000.00
บริษัท แอทโฟน จำกัด
4,194,400.00
บริษัท วีซี สปอตโปรดั๊กชั่น จำกัด
2,521,990.00
บริษัท เขียนเพลิน จำกัด
2,546,600.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น
จำกัด
2,199,171.00
บริษัท คอมอำร์ท โปรดักชั่น
จำกัด
1,980,000.00
บริษัท ซีซัน เวิลด์ จำกัด
498,620.00
บริษัท อีสสกำย จำกัด
6,400,000.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.46/2562
28พ.ย.2561

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.69/2562
14ธ.ค.2561

เสนอรำคำรำยเดียว

14/2562
4ธ.ค.2561
จ.83/2562
19ธ.ค.2561

บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด
2,500,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด
2,901,305.00

บริษัท เพนนินซูลำร์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1,500,000.00
บริษัท แอทโฟน จำกัด
4,194,400.00
บริษัท วีซี สปอตโปรดั๊กชั่น จำกัด
2,500,000.00
บริษัท เขียนเพลิน จำกัด
2,546,600.00

เสนอรำคำ
ต่ำสุด

จ.54/2562
4ธ.ค.2561

เสนอรำคำ
ต่ำสุด

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.114/2562
28ธ.ค.2561

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.52/2562
3ธ.ค.2561
จ.110/2562
27ธ.ค.2561
จ.104/2562
25ธ.ค.2561

เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
34 จ้ำงจัดกิจกรรม Amazing Thailand
countdown 2019 @ Nakhon Phanom
35 จ้ำงโครงกำรรวบรวมและจัดทำฟิล์มขำว-ดำ
ต้นฉบับเป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์อัตลักษณ์ ของ ททท.
36 จ้ำงปรับปรุงอำคำร
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงำนเชียงรำย

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่ เสนอ
7,000,000.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เอ็นบีซี แอ็ด จำกัด
6,997,265.00
820,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้แล็บ จำกัด
820,000.00

เลขที่และวันที่
รับเรื่อง
29/11/2561

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
6,997,265.00

06/11/2561

820,000.00

15/11/2561

4,798,000.00

15/11/2561

2,999,995.25

38 จ้ำงโครงกำรจ้ำงปรับปรุงระบบสำรสนเทศบัญชีและ19/11/2561
งบประมำณระยะที่ 2 และระบบบัญชีกำรเงิน
สำนักงำนสำขำ (บัตรเครดิตลูกหนี้เงินยืม)
จ้ำงดำเนินกำรบริหำรจัดกำร Website
39
20/11/2561
และจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำคตะวันออก
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์

1,997,000.00

2,958,550.00

3,000,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

40 จ้ำงโครงกำรพัฒนำและบำรุงรักษำระบบบริหำร 26/11/2561
ควำมเสี่ยง (Risk Manament)และควบคุม
ภำยใน (internal control)

2,750,000.00

3,000,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

37 จ้ำงปรับปรุงอำคำร
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงำนหำดใหญ่

4,798,000.00 โดยวิธี e-bidding

บริษัท พิมพ์สรำญ ครีเอท จำกัด
4,798,000.00
บริษัท ทรี บี เอส จำกัด
5,300,000.00
บริษัท เวสเทิร์นสตำร์
คอนสตรัคชั่น(2000)จำกัด
5,200,000.00
3,336,049.86 โดยวิธี e-bidding
บจก.เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์
2,999,995.25
บริษัท พิมพ์สรำญ ครีเอท จำกัด
3,028,888.00
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง
3,086,000.00
1,997,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
1,997,000.00
บจก.เพลินตำ สตูดโิ อ
3,162,920.00
บริษัท บิ้ก คอนเท้นต์ จำกัด
2,970,320.00
บริษัท ไอที คอมพำเนียน จำกัด
2,750,000.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท เอ็นบีซี แอ็ด จำกัด
6,997,265.00
บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้แล็บ จำกัด
820,000.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

บริษัท พิมพ์สรำญ ครีเอท จำกัด
4,798,000.00

เสนอรำคำ
ต่ำสุด

จ.123/2562
4ม.ค.2562

บจก.เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์
2,999,995.25

เสนอรำคำ
ต่ำสุด

จ.111/2562
28ธ.ค.2561

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
1,997,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.49/2562
30พ.ย.2561

บริษัท บิ้ก คอนเท้นต์ จำกัด
2,927,520.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.109/2561
26ม.ค.2561

บริษัท ไอที คอมพำเนียน จำกัด
2,750,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.101/2562
24ธ.ค.2561

เสนอรำคำรำยเดียว

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.70/2562
17ธ.ค.2561
จ.86/2562
19ธ.ค.2561

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
(งำนจัดทำงบประมำณ)

เลขที่และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
13,500.00
จพ.27 01/11/2561

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

42 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนส่งเสริมกำรลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว)
43 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
(งำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร)
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(งำนสถำนที)่
45 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
(งำนวำงแผนกำรพัฒนำและหลักสูตร)
46 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 7 รำยกำร
(ฝ่ำยส่งเสริมสินค้ำทำงกำรท่องเที่ยว)
ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 รำยกำร
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(งำนส่งเสริมกำรลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวต่ำง
ประเทศ)

จพ.28 01/11/2561

700.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.29 01/11/2561

5,875.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.30 02/11/2561

45,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.31 07/11/2561

850.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.32 07/11/2561

11,720.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.33 08/11/2561

60,750.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

48 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
(งำนควบคุมด้ำนวินัย)
49 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)

จพ.34 09/11/2561

240.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.35 09/11/2561

54,050.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

จพ.36 13/11/2561

95,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
13,385.70

13,385.70
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
13,482.00
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
684.80
684.80
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
5,858.25
5,858.25
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
43,709.50
43,709.50
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
802.50
802.50
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
11,661.93
6,140.73
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
10,681.81
4,108.80
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
56,988.20
56,988.20
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
60,027.00
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
60,326.60
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
235.40
235.40
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
48,899.00
48,899.00
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
92,448.00

92,448.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบัญชี้ลูกหนี)้

เลขที่และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
จพ.37 13/11/2561
80,000.00

52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(งำนซ่อมบำรุง)
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(งำนสถำปัตยกรรม)

จพ.39 15/11/2561

29,820.00

จพ.40 15/11/2561

21,195.00

54 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
(ภูมิภำคภำคกลำง)
55 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
(งำนสนับสนุนวิชำกำร)
ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 รำยกำร
56 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบัญชีสำขำต่ำงประเทศ)

จพ.41 16/11/2561

935.00

จพ.42 19/11/2561

10,890.00

จพ.43 21/11/2561

6,500.00

57 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
(งำนสื่อประชำสัมพันธ์ตำ่ งประเทศ)
ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 รำยกำร
58 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)

จพ.44 21/11/2561

34,935.00

จพ.45 23/11/2561

403,000.00

รำคำกลำง
(บำท)

401,250.00

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
77,014.32
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
77,168.40
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
29,681.80
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
20,972.00
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
23,958.37
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
22,726.80
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
697.64
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
11,038.12
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
6,366.50
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
6,206.00
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
6,420.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
36,816.56
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
27,285.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
401,250.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
77,014.32

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
29,681.80
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
20,972.00

เสนอรำคำต่ำสุด

หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
697.64
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
7,393.70
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,156.50
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
6,206.00

เสนอรำคำต่ำสุด

หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
7,391.56
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด

เสนอรำคำต่ำสุด

27,285.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
401,250.00

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.2/2562
วันที่ 7 ธันวำคม 2561

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
59 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
(งำนบัญชีลุกหนี้)
60 ซื้อวัสดุงำนช่ำง จำนวน 4 รำยกำร
(งำนซ่อมบำรุง)
61 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร
(งำนข่ำวต่ำงประเทศ)

เลขที่และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
จพ.46 23/11/2561
8,450.00
จพ.47 26/11/2561

20,990.00

จพ.48 26/11/2561

1,330.00

62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รำยกำร
(กลุ่มงำนตลำดเอเชียและแปซิฟิกใต้)

จพ.49 27/11/2561

2,180.00

63 ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 22 หน่วยงำน
(งำนจัดซื้อ)
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(งำนประชุมคณะกรรมกำร)

จพ.50 27/11/2561

249,509.00

จพ.51 29/11/2561

39,725.00

65 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 12 รำยกำร
(สำนักผู้ว่ำกำร)

จพ.52 29/11/2561

9,860.00

66 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 8 รำยกำร
(กลุ่มงำนด้ำนนดยบำยและแผน)
67 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)

จพ.53 29/11/2561

2,680.00

จพ.54 29/11/2561

63,600.00

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
(บำท)
และรำคำที่ เสนอ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
8,431.60
8,431.60
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
20,426.30
20,426.30
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
1,262.60
1,262.60
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1,756.94
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
2,140.00
2,140.00
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
2,354.00
249,509.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รุง่ โรฒณ์บริกำร(2525) จำกัด บริษัท รุง่ โรฒณ์บริกำร(2525) จำกัด
249,509.00
249,509.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
39,247.60
39,247.60
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
42,372.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
9,670.66
9,670.66
บริษัท รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
10,988.90
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
2,503.80
2,503.80
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
58,165.20
58,165.20

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ กบจ.3/2562
วันที่ 25 ธันวำคม 2561

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่ จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
68 เช่ำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อม
ซอฟต์แวร์ จำนวน 1 เครือ่ ง
(วันที่ 15 พ.ย.61-30 ก.ย.62)
(ง.แผนปฏิบัตกิ ำรตลำดภำคกลำง)
ยอดรวม (วงเงินงบประมำณ)

เลขที่และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
จช.4 8/10/2561
85,000.00

83,407,408.65

รำคำกลำง
(บำท)

วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
80,892.00

ยอดรวม (วงเงินที่ซื้อจ้ำง)

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท คลำวด์เทร่ำ จำกัด
80,892.00

82,136,963.81

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

คงเหลือ

เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
เลขที่ กบจ.41/2562
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561

1,270,444.84

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 6 อัน
(งำนควบคุมด้ำนวินัย)
2 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(กองกลยุทธ์กำรตลำด)
3 จ้ำงพิมพ์กล่องกระดำษลูกฟูก
จำนวน 500 กล่อง (งำนบริหำรพัสดุ)
4 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 4 อัน
(กองประชำสัมพันธ์ตำ่ งประเทศ)
5 จ้ำงซ่อมเครือ่ งพิมพ์เอกสำร ยี่ห้อ
Samsung ML-4050 จำนวน 1 เครือ่ ง
6 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 5 อัน
(กลุ่มงำนบริหำร)
7 จ้ำงทำแฟ้มเจำะปกอ่อนสีฟ้ำตรำ ททท.
จำนวน 5,000 แฟ้ม (งำนบริหำรพัสดุ)
8 จ้ำงจัดกำรแสดงบนเวทีและ
กิจกรรมในหมู่บ้ำนภำคตะวันออก
ในงำนเทศกำลเที่ยวเมืองไทย

9 จ้ำงโครงกำรสร้ำงสรรค์เรือ่ งรำว
สินค้ำท่องเที่ยวมูลค่ำสูง (โครงกำร
ตำมรอยสูตรเด็ด
7 ตำรับเมืองรองภำคกลำง)

เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
ทข.54 04/12/2561
1,240.00
ทข.55 06/12/2561

840.00

ทข.56 11/12/2561

27,285.00

ทข.57 13/12/2561

1,240.00

ทข.58 14/12/2561

6,444.61

ทข.59 26/12/2561

1,630.00

ทข.60 28/12/2561

79,715.00

04/12/2561

3,488,200.00

06/12/2561

1,936,700.00

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
1,240.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
840.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นนชนก จำกัด
27,285.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
1,240.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บจก.พีเอ็ม ออโตเมชั่น
6,444.61
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนธรรมธร
1,630.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท นนชนก จำกัด
79,715.00
3,493,550.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท แม่บ้ำน จำกัด
3,493,550.00
บริษัท ทำดี แอทโซซิเอท จำกัด
3,488,200.00
บริษัท วิซำร์ด โปรดักส์ชั่น จำกัด
3,424,000.00
1,936,700.00 โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัด
1,936,700.00
บริษัท ไวท์สเปซ กรุป๊ จำกัด
1,936,700.00
บริษัท ไดอะลอก ดี จำกัด
1,990,200.00
บจก. สำมำรถ ดิจิตอล มีเดีย
2,000,900.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
ร้ำนธรรมธร
1,240.00
ร้ำนธรรมธร
840.00
บริษัท นนชนก จำกัด
27,285.00
ร้ำนธรรมธร
1,240.00
บจก.พีเอ็ม ออโตเมชั่น
6,444.61
ร้ำนธรรมธร
1,630.00
บริษัท นนชนก จำกัด
79,715.00
บริษัท ทำดี แอทโซซิเอท จำกัด
3,488,200.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัด
1,936,700.00

พิจำรณำทำง
เทคนิค

เลขที่ และวันที่ ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
เสนอรำคำรำยเดียว
พิจำรณำทำง
เทคนิค

จ.135/2562
11ม.ค.2562

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
10 จ้ำงจัดกิจกรรม มหกรรมแข่งขัน
จักรยำนทำงไกลประเทศไทย
11 จ้ำงโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำร
จัดกิจกรรมและพัฒนำระบบฐำน
ข้อมูล กิจกรรม เทศกำล และประเพณี

เลขที่ และวันที่
รับเรื่อง
06/12/2561

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
13,000,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
13,000,000.00

06/12/2561

4,200,000.00

4,200,000.00

12 จ้ำงจัดงำน South Asia Travel and
Tourism Exchange(SATTE) 2019

06/12/2561

2,700,000.00

2,700,000.00

13 จ้ำงโครงกำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำ
เรือ่ งรำว (story/content)
สินค้ำกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร
i-san colinary
14 จ้ำงโครงกำรส่งเสริมสินค้ำท่องเที่ยว
ศักยภำพ: มวยไทย

14/12/2561

1,989,999.91

21/12/2561

2,444,950.00

2,444,950.00

15 จ้ำงโครงกำรสร้ำงสรรค์ข้อมูลเนื้อหำ
เรือ่ งรำว(story/content)
ผ้ำงำมเล่ำเรือ่ งเมืองเหนือ
16 จ้ำงผลิตและออกอำกำศรำยกำรเพื่อ
ประชำสัมพันธ์งำนเทศกำลที่ยวเมืองไทย

21/12/2561

2,999,000.00

2,999,000.00

25/12/2561

2,000,000.00

2,000,000.00

1,994,480.00

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีคัดเลือก
บจก.ไตรลีก (ประเทศไทย)
13,000,000.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท พอล โซลูชั่น จำกัด
4,200,000.00
บจก.ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค
แอนด์ ดีไซน์
4,499,029.00
บริษัท บิ๊ก คอนเท้นต์ จำกัด
4,115,220.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เรเดียซ เอ็กซิบิชั่น
ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จำกัด
2,700,000.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ทีวีบูรพำ จำกัด
1,994,480.00
บจก.ไดอะลอก
1,992,200.00
โดยวิธีคัดเลือก
บจก.เบอร์ดำ้ (ประเทศไทย)
2,500,000.00
บริษัท เจดก์ พับลิชชิ่ง จำกัด
2,499,520.00
บริษัท วี อำร์ วัน กรุป๊ จำกัด
2,461,000.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เผ่ำทอง ทองเจือ
และเพื่อน จำกัด
2,999,000.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เอ็กซ์เทนเดอร์ จำกัด
2,000,000.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บจก.ไตรลีก (ประเทศไทย)
13,000,000.00
บริษัท พอล โซลูชั่น จำกัด
4,200,000.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว

บริษัท เรเดียซ เอ็กซิบิชั่น
ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
(ไทยแลนด์) จำกัด
2,700,000.00
บริษัท ทีวีบูรพำ จำกัด
1,989,999.91

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.130/2562
10ม.ค.2562

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.129/2562
8ม.ค.2562

บริษัท วี อำร์ วัน กรุป๊ จำกัด
2,444,950.00

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.199/2562
21ก.พ.2562

บริษัท เผ่ำทอง ทองเจือ
และเพื่อน จำกัด
2,999,000.00
บริษัท เอ็กซ์เทนเดอร์ จำกัด
2,000,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.165/2562
31ม.ค.2562

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.141/2562
17ม.ค.2562

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ และวันที่ ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.139/2562
16ม.ค.2562
จ.107/2562
26ธ.ค.2561

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
17 จ้ำงโครงกำรจ้ำงปรับปรุง
และดูแลเว็บไซต์สินค้ำทำงกำรท่องเที่ยว
18 จ้ำงบริหำรกำรสื่อสำรด้ำนภำพลักษณ์
กำรท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่ำน
สื่อดิจิทัลและเครือข่ำยสังคมออนไลน์
ภำษำจีน

เลขที่ และวันที่
รับเรื่อง
06/12/2561

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
2,913,610.00

07/12/2561

3,500,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
2,942,500.00
3,500,000.00

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท แอทโฟน จำกัด
2,913,610.00
โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้ำ จำกัด
3,500,000.00
บริษัท ไอเอช ดิจิตอล จำกัด
3,500,000.00
บจก.บำงกอก อีลิท มำร์เก็ตติ้ง
3,926,900.00
บริษัท ท่องไทย อินฟอร์เมชั่น
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
4,150,000.00

19 จ้ำงจัดกำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำร
กำรท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหำรระดับสูง
รุน่ ที่ 3

17/12/2561

15,444,600.00

15,500,000.00

โดยวิธีคัดเลือก

20 จ้ำงผลิตวิดทิ ัศน์ ชุดเมืองรอง เพื่อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวสำหรับตลำดต่ำงประเทศ
21 จ้ำงผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตรวจสอบงบกำร
เงินของกิจกำรสนำมกอล์ฟบำงพระ จ.ชลบุรี
22 จ้ำงเหมำบริกำรดำเนินงำนรับสมัครและ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำน
และจ้ำงเป็นลูกจ้ำง ททท. ประจำปี 2562
23 จ้ำงบริหำรและจัดจำหน่ำยหนังสือ
อนุสำร อ.ส.ท แทน ททท.
24 จ้ำงจัดทำหนังสือภำพและ E-book CD
หัวข้อ Thailand Panorama

17/12/2561

1,789,040.00

1,799,740.00

โดยวิธีคัดเลือก

17/12/2561

80,000.00

80,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

17/12/2561

2,400,000.00

2,400,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21/12/2561

1,428,000.00

1,428,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

21/12/2561

3,780,000.00

3,800,000.00

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เลิศ โกลบอลกรุป๊ จำกัด
3,900,000.00
บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด
15,444,600.00
บจก.3พี คอนซัลติ้ง
15,497,397.22
บริษัท เอ็กเทนเดอร์ จำกัด
1,799,740.00
นำงสำวทักษนันท์ ปำนเจริญ
80,000.00
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2,400,000.00
บจก.เวิล์ด ออฟ ดิสทริบิวชั่น
1,428,000.00
บจก.อำยคอนแทค ดีไซน์
3,800,000.00

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บริษัท แอทโฟน จำกัด
2,913,610.00
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้ำ จำกัด
3,500,000.00

บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด
15,444,600.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำรำยเดียว
พิจำรณำทำง
เทคนิค

เลขที่ และวันที่ ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.102/2562
25ธ.ค.2561
จ.126/2562
4ม.ค.2562

เสนอรำคำต่ำสุด

จ.161/2562
31ม.ค.2562

บริษัท เอ็กเทนเดอร์ จำกัด
1,789,040.00
นำงสำวทักษนันท์ ปำนเจริญ
80,000.00
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2,400,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.193/2562
20ก.พ.2562

เสนอรำคำรำยเดียว

จ.77/2562
17ธ.ค.2561

บจก.เวิล์ด ออฟ ดิสทริบิวชั่น
1,428,000.00
บจก.อำยคอนแทค ดีไซน์
3,780,000.00

เสนอรำคำรำยเดียว

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
25 จ้ำงโครงกำรกำรดำเนินงำน
Viral Campaign เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์
Brand Thailand

เลขที่ และวันที่
รับเรื่อง
27/12/2561

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง (บำท)
11,000,000.00

26 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
(กองกลยุทธ์กำรตลำด)
27 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
(งำนสถำนที)่
28 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
(งำนบริหำรพัสดุ)
ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 1 รำยกำร
รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 รำยกำร
29 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร
(งำนตรวจจ่ำยภำยนอก)
30 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 6 รำยกำร (งำน
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรองค์กร)
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
(กองเลขำนุกำร)

จพ.55 06/12/2561

220.00

จพ.56 07/12/2561

3,225.00

จพ.57 12/12/2561

63,120.00

จพ.58 14/12/2561

900.00

จพ.59 17/12/2561

4,055.00

จพ.61 27/12/2561

8,015.00

32 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร
(กองกลำง)
33 เช่ำเครือ่ งถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอลพร้อม
อุปกรณ์ ประจำปีงบประมำณ 2562
จำนวน 31 เครือ่ ง
(1 มกรำคม 2562-30 กันยำยน 2562)
(งำนจัดซื้อ)

จพ.62 28/12/2561

9,090.00

จช.5 4/12/2561

2,351,200.00

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
รำคำกลำง
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่ เสนอ
11,000,000.00 โดยวิธี E-bidding
บจก.อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง
10,857,290.00
บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)
10,990,000.00
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
211.86
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,242.10
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
59,898.60
บจก.รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด
59,946.11
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
866.70
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,969.70
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
7,971.50
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
8,121.30
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
8,667.00
2,351,200.00 โดยวิธีคัดเลือก
บริษัท ชำร์ปไทย จำกัด
1,959,333.35

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
บจก.อำร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง
10,700,000.00

เหตุผลที่ คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอรำคำต่ำสุด

หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
211.86
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,242.10
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
41,409.00
บจก.รีนำว พลัส อินเตอร์เทรด
17,634.46
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
866.70
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
3,969.70
หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
7,971.50

เสนอรำคำต่ำสุด

เลขที่ และวันที่ ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ.24/2562
13มี.ค.2562

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด
เสนอรำคำต่ำสุด

หจก. ไมโครซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
เสนอรำคำต่ำสุด
8,667.00
บริษัท ชำร์ปไทย จำกัด
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ
1,959,333.35 ด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

สัญญำเลขที่ อ.21 /2562
วันที่ 27 ธันวำคม 2561

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือจัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ 2562 รำยเดือน
งำนจัดจ้ำง กองบริหำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนที่จัดซื้ อหรือจัดจ้ำง
ที่
34 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรประเมินผลกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรกำร
ตลำดในประเทศของ ททท.ประจำปี 2562
(งำนประเมินผลโฆษณำในประเทศ)
35 จ้ำงจัดงำนโครงกำรกิจกรรมโซน 7 เมือง
ไทยสวยด้วยสองมือ ขยะให้โชค ภำยในงำน
เทศกำลเที่ยวเมืองไทย

วันที่ 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
วิธีซื้อหรือจ้ำง
รำยชื่ อผู้ เสนอรำคำ
และรำคำที่ เสนอ
โดยวิธีคัดเลือก
บจก.อินทัชรีเสิร์ชแอนด์
คอนซัลแทนซี่ เทคโนโลยี
3,479,105.00

เลขที่ และวันที่
วงเงินที่จัดซื้อ
รับเรื่อง
หรือจัดจ้ำง (บำท)
จป.2 4/12/2561
3,500,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
3,500,000.00

จป.3 6/12/2561

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,000,000.00

1,000,000.00 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,700,000.00

1,700,000.00

36 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร จป.4 12/12/2561
ดิจิทัล ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
37 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรบริหำรจัดกำรควำม จป. 5 12 /12/2561
มั่นคงปลอดภัยและควำมต่อเนื่องด้ำน
สำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ 2562
38 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรจัดทำแผนแม่บทกำร จป.6 21/012/2561
เสริมสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรท่องเที่ยว
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี2562-64
ยอดรวม (วงเงินงบประมำณ)

91,852,319.52

โดยวิธีคัดเลือก

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลที่ คัดเลือก
เลขที่ และวันที่ ของสัญญำ
ที่ ตกลงซื้ อหรือจ้ำง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
บจก.อินทัชรีเสิร์ชแอนด์
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ สัญญำเลขที่ จ.182/2562
คอนซัลแทนซี่ เทคโนโลยี
ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
3,479,105.00 และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท มังกี้ไอเดียไทย จำกัด
3,000,000.00

บริษัท มังกี้ไอเดียไทย จำกัด
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ
3,000,000.00 ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอรำคำต่ำสุด

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
3,000,000.00
บจก.อินทัชรีเสิร์ชแอนด์
คอนซัลแทนซี่ เทคโนโลยี
950,000.00
บจก.มำร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย
1,650,000.00

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ สัญญำเลขที่ จ.119/2562
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน วันที่ 28 ธันวำคม 2561
3,000,000.00
บจก.อินทัชรีเสิร์ชแอนด์
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ สัญญำเลขที่ จ.115/2562
คอนซัลแทนซี่ เทคโนโลยี
ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน วันที่ 28 ธันวำคม 2561
950,000.00
บจก.มำร์เก็ตเมทริกซ์ เอเชีย
เป็นผู้มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอ สัญญำเลขที่ จ.177/2562
1,650,000.00 ทำงด้ำนเทคนิคถูกต้องครบถ้วน วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562
และเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

ยอดรวม (วงเงินที่ซื้อจ้ำง)

91,034,905.19

คงเหลือ

สัญญำเลขที่ จ.137/2562
วันที่ 16 มกรำคม 2562

817,414.33

