สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
1 ซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับทาขอบถนน
และอาคารที่ชำรุด จำนวน 20 รายการ
กคง

256,454.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม จำนวน
15 รายการ
กจท

33,525.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ

28,204.00 บาท

บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) ใบสั่งซื้อ 30/2562 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2561
จำกัด
บริษทั คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย)
ราคา 256,454.00 บาท
จำกัด
ราคา 256,454.00 บาท
บริษัท พีเจ168 จำกัด
ใบสั่งซื้อ 31/2562 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2561
ราคา 33,525.00 บาท

บริษัท พีเจ168 จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 33,525.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

กมส

บริษัท พีเจ168 จำกัด

ใบสั่งซื้อ 32/2562 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2561

ราคา 28,204.00 บาท

บริษัท พีเจ168 จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 28,204.00 บาท
4 ซื้ออะไหล่ระบบ Flght information system
จำนวน 16 รายการ
กคก.

295,320.00 บาท

5 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
94/2740 - 94/2741 จำนวน 2 เครื่ิอง
กกบ

22,500.00 บาท

6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ

28,788.00 บาท

กสท

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

ใบสั่งซื้อ 33/2562 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2561

ราคา 295,320.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 295,320.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ คงสาลี

ใบสั่งจ้าง 34/2562 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561

ราคา 22,500.00 บาท

นายไพฑูรย์ คงสาลี

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 22,500.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเจ168 จำกัด

ใบสั่งซื้อ 35/2562 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2561

ราคา 28,788.00 บาท

บริษัท พีเจ168 จำกัด
ราคา 28,788.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย)
จำกัด
ราคา 4,173.00 บาท

ใบสั่งซื้อ 36/2562 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2561

ร้าน เอ็น.พี.เทรดดิ้ง

ใบสั่งจ้าง 37/2562 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2561

ราคา 44,000.00 บาท

ร้าน เอ็น.พี.เทรดดิ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
7 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟท์ ที่
กรมท่าอากาศยาน
กคง

4,173.00 บาท

8 จ้างพิมพ์แบบคำร้องขออนุญาตให้ส่งหรือพาวั
ตถุอันตรายไปกับอากาศยาน จำนวน 200 เล่ม
กคก.

44,000.00 บาท

9 จ้างซ่อมเครื่อง Scanner หมายเลขครุภัณฑ์
181/18 จำนวน 1 เครื่อง
สลก

3,745.00 บาท

10 ซื้่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

69,800.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 4,173.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 44,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งจ้าง 38/2562 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561

ราคา 3,745.00 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 3,745.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

กคง

ร้านเกษมพาณิชย์

ใบสั่งซื้อ 39/2562 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561

ราคา 69,800.00 บาท

ร้านเกษมพาณิชย์

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 69,800.00 บาท
11 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะและซองขยายข้าง จำนวน 3
รายการ
กคง

98,500.00 บาท

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

23,100.00 บาท

ศทส.

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเกษมพาณิชย์

ใบสั่งจ้าง 40/2562 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561

ราคา 98,500.00 บาท

ร้านเกษมพาณิชย์

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 98,500.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

ใบสั่งซื้อ 41/2562 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561

ราคา 23,100.00 บาท

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
ราคา 23,100.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 3

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
13 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน
500 รีม
กคง

47,615.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

14 ซื้อกระดาษถุ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 ยี่ห้อ
ไอเดียกรีน จำนวน 500 รีม
กผง

47,615.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 จ้างพิมพ์สมุดรายงานประจำท่าอากาศยาน
จำนวน 100 เล่ม
กคก.

70,000.00 บาท

16 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
173/7 จำนวน 1 เครื่อง
สลก

3,745.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ ใบสั่งซื้อ 42/2562 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561
จำกัด
บริษทั เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
ราคา 47,615.00 บาท
จำกัด
ราคา 47,615.00 บาท
บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ ใบสั่งซื้อ 43/2562 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561
จำกัด
บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
ราคา 47,615.00 บาท
จำกัด
ร้านเกษมพาณิชย์

ราคา 47,615.00 บาท
ใบสั่งจ้าง 44/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

ราคา 70,000.00 บาท

ร้านเกษมพาณิชย์

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 70,000.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งจ้าง 45/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

ราคา 3,745.00 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด
ราคา 3,745.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 42/2562 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท พาโซย่า จำกัด
ในวงเงิน
1 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอด
45,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
ภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม
e - bidding)
ราคากลาง
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง
ราคา 44,683,200.00 บาท
45,000,000.00 บาท
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง
เลขที่ 13 / 2562
วันที่ 12 ต.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท พาโซย่า จำกัด
ในวงเงิน
2 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอด
45,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
ภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม
e - bidding)
ราคากลาง
ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
ราคา 44,699,250.00 บาท
45,000,000.00 บาท
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
เลขที่ 8 / 2562
วันที่ 10 ต.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
ในวงเงิน
3 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอด
46,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
ภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม
e - bidding)
3. บริษัท อีมูนิคส์ จำกัด
ราคากลาง
ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์
46,000,000.00 บาท
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง
เลขที่ 271 / 2561
ราคา 45,595,500.19 บาท
วันที่ 28 ก.ย. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท คอนเน็คติคอน จำกัด
ในวงเงิน
4 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอด
41,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
ภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม
e - bidding)
ราคากลาง
ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด
ราคา 40,698,001.05 บาท
41,000,000.00 บาท
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
3. บริษัท พาโซย่า จำกัด
เลขที่ 276 / 2561
วันที่ 28 ก.ย. 2561

บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 44,683,200.00 บาท

สัญญาที่ 43/2562 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2561
บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 44,699,250.00 บาท

สัญญาที่ 44/2562 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2561
บริษัท อีมูนิคส์ จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 45,595,500.19 บาท

สัญญาที่ 45/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
เป็นเงินทั้งสิ้น 40,698,001.05 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 46/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
ในวงเงิน
5 จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ๒๒
ท่าอากาศยาน (ทกบ. ทอด. ทสฎ. ทอบ. ทนศ. 6,320,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 6,173,900.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
ทขก. ทตง. ทพล. ทมส. ทสน. ทนพ. ทหห.
2. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
6,320,000.00 บาท
ทนธ. ทบร. ทมด. ทรอ. ทลย. ทนม. ทรน.
เลขที่ 18 / 2562
ทนน. ทลป. ทปย.)
วันที่ 24 ต.ค. 2561
6 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการแ
ละทรัพย์สินภายในกรมท่าอากาศยาน
ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 9004 / 2562
วันที่ 24 ส.ค. 2561

เป็นเงินทั้งสิ้น 6,173,900.00 บาท

1.
สัญญาที่ 47/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561
สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเค สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะ
ราะห์ทหารผ่านศึกในฯ
ห์ทหารผ่านศึกในฯ
ราคา 2,538,720.00 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,538,720.00 บาท

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
ในวงเงิน
7 ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ
10,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
Dual View X-Ray
e - bidding)
2. บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคากลาง
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ ๖๐x๔๐ ซม.
10,000,000.00 บาท
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด
เลขที่ 30 / 2562
ราคา 9,779,800.00 บาท
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑
วันที่ 26 ต.ค. 2561
เครื่อง และท่าอากาศยานอุดรธานี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี ๑ เครื่อง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท เบสท์ แพรคทิส โซลูชั่น จำกัด
ในวงเงิน
8 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติมห้อง
โถงทั่วไป ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
3,180,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 3,033,450.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด
3,033,957.07 บาท
เลขที่ 36 / 2562
วันที่ 31 ต.ค. 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

สัญญาที่ 48/2562 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561
บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 9,779,800.00 บาท

สัญญาที่ 49/2562 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2561
บริษัท เบสท์ แพรคทิส โซลูชั่น จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,033,450.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 3

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 50/2562 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด
ในวงเงิน
9 จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมความแข็งแรงทางวิ่
100,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด
ง ทางขับ ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน
e - bidding)
ราคากลาง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง
ราคา 83,800,000.00 บาท
100,000,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ
เลขที่ 264 / 2561
วันที่ 25 ก.ย. 2561 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม
5. บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
ในวงเงิน
10 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอด
43,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 42,741,150.00 บาท
ภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายดาวเทียม
e - bidding)
ราคากลาง
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 43,000,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี คอมเมิร์ส
เลขที่ 14 / 2562
แห่ง
วันที่ 12 ต.ค. 2561
11 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ
จำนวน ๖ ระบบ ( ทกบ. ทอด. ทนน. ทลป.)

ในวงเงิน
1,900,000.00 บาท

วิธีคัดเลือก
เลขที่ 9005 / 2562

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
ราคา 1,894,970.00 บาท

วันที่ 19 พ.ย. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
ในวงเงิน
12 ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ
12,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
Dual View X-Ray
e - bidding)
2. บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคากลาง
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ ๑๐๐x๑๐๐
ซม. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตำบลในเมือง 12,000,000.00 บาท
เลขที่ 31 / 2562
ราคา 11,767,860.00 บาท
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 ต.ค. 2561
๑ เครื่อง และท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ๑ เครื่อง

บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 83,800,000.00 บาท

สัญญาที่ 51/2562 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 42,741,150.00 บาท

สัญญาที่ 52/2562 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,970.00 บาท
สัญญาที่ 53/2562 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2561
บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 11,767,860.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด
คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 4

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 54/2562 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
ในวงเงิน
13 ซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV จำนวน 32
11,800,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
กล้อง และระบบควบคุม
e - bidding)
ราคากลาง
พื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร
ราคา 11,609,500.00 บาท
11,800,000.00 บาท
ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด
3. บริษัท พาโซย่า จำกัด
เลขที่ 25 / 2562
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ระบบ
วันที่ 24 ต.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
ในวงเงิน
14 ซื้อระบบเสียงและภาพห้องประชุม จำนวน ๒
1,730,400.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 1,697,127.00 บาท
ระบบ (ทมด.)
e - bidding)
ราคากลาง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล อิเลคทรอนิค
1,730,400.00 บาท
เลขที่ 39 / 2562
วันที่ 5 พ.ย. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท วัน คอนซัลติ้ง จำกัด
ในวงเงิน
15 ซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแ
ละอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบเ 5,894,100.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 5,880,000.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
ครือข่าย (Firewall)
5,894,100.00 บาท
เลขที่ 35 / 2562
วันที่ 31 ต.ค. 2561
ในวงเงิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
16 ซื้อและติดตั้งระบบ Digital CCTV จำนวน 45
13,500,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 13,284,050.00 บาท
กล้อง
ราคากลาง
e - bidding)
และระบบควบคุมพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
13,500,000.00 บาท
ท่าอากาศยานนครพนม ตำบลโพธิ์ตาก
3. บริษัท พาโซย่า จำกัด
เลขที่ 27 / 2562
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1
วันที่ 25 ต.ค. 2561
ระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
เป็นเงินทั้งสิ้น 11,609,500.00 บาท

สัญญาที่ 55/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,697,127.00 บาท

สัญญาที่ 56/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2561
บริษัท วัน คอนซัลติ้ง จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 5,880,000.00 บาท

สัญญาที่ 57/2562 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561
บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 13,284,050.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 5

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 58/2562 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
ในวงเงิน
17 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ
4,991,900.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 4,680,000.00 บาท
เพิ่มประสิทธิภาพ
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด
4,681,690.00 บาท
เลขที่ 48 / 2562
18 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาค
ารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
19 จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น จำนวน
๑ หลัง (๒๔ ยูนิต) ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ ๒ ๑ แห่ง

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680,000.00 บาท

วันที่ 14 พ.ย. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท โอโซน ซิส จำกัด
ในวงเงิน
สัญญาที่ 59/2562 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2561
3,500,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี บริษัท พี.ที.ชัย ไล้ท์ติ้ง แอนด์ อินดัสทรี จำกัด
e - bidding)
จำกัด
ราคากลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,493,550.00 บาท
3,500,000.00 บาท
เลขที่ 41 / 2562
ราคา 3,493,550.00 บาท
วันที่ 6 พ.ย. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด
ในวงเงิน
27,500,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 24,321,613.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ดุสิตก่อสร้าง
27,500,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุออโต้แอร์
เลขที่ 32 / 2562
วันที่ 29 ต.ค. 2561 4. บริษัท อันนา เทรดดิ้ง จำกัด

สัญญาที่ 60/2562 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561
บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 24,321,613.00 บาท

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
ในวงเงิน
สัญญาที่ 61/2562 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561
20 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิ
ดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ 75,270,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
ห้องควบคุม และอุปกรณ์
ราคา 74,909,885.61 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 74,909,885.61 บาท
75,270,000.00 บาท
ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด
เลขที่ 26 / 2562
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง
วันที่ 24 ต.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 6

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 62/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
ในวงเงิน
4,000,000.00 บาท

วิธีคัดเลือก

1. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น
เลขที่ 9006 / 2562 คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แอมเพิล
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ราคา 4,000,000.00 บาท
2. บริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์
จำกัด
ราคา 4,200,000.00 บาท
3. บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคา 4,200,000.00 บาท
ในวงเงิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
22 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
111,230,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
101/2561 (ครั้งที่ 2)
ราคากลาง
e - bidding)
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
ราคา 110,578,383.26 บาท
111,230,000.00 บาท
พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ
2. บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่ 60 / 2561
ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานตรัง
ไม่ผ่านการพิจารณา
วันที่ 23 พ.ย. 2560
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1
แห่ง
(ลดเงิน+ลดวัน+แก้ไขเงินล่วงหน้า+แก้ไขบัญ
ชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา+แก้ไขแบบ)
21 จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่
งแวดล้อม ท่าอากาศยานแพร่ นครพนม เลย
บุรีรัมย์ ตรัง ระนอง ชุมพร และหัวหิน 8 แห่ง

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น
คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แอมเพิล
คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000.00 บาท

สัญญาที่ 101/2561 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561
บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 110,004,274.76 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 7

ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
23 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่
223/2561 (ครั้งที่ 1)
ซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 102 ชุด
(ทกบ.12 ทอด.4 ทอบ.4 ทขก.4 ทนศ.6 ทตง.8
ทสน.7 ทรอ.6 ทลย.6 ทมด.6 ทบร.6 ทชพ.6
ทรน.6 ทพร.6 ทมส.4 ทหห.2 ทปย.2 ทนม.4
ทพช.3)
(แก้ไขชนิดของผ้า+แก้ไขข้อเสนอทางเทคนิค
+แก้ไขแคตตาล็อก)
24 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่
234/2561 (ครั้งที่ 1)
(ลดเงิน+ลดค่าปรับ+แก้ไขรายละเอียด+แก้ไข
แสดงรายการ+แก้ไขวันสิ้นสุด
จ้างบำรุงรักษารถกวาดดูด ท่าอากาศยาน 23
แห่ง
25 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่
236/2561 (ครั้งที่ 1)
จ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดั
บเพลิง
ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 แห่ง
(แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงาน+ลดเงิน+ลดวัน
+ลดค่าปรับ)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด
ในวงเงิน
สัญญาที่ 223/2561 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
18,227,400.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 8,454,678.00 บาท
บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,454,678.00 บาท
18,227,400.00 บาท
3. บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด
เลขที่ 178 / 2561
วันที่ 18 เม.ย. 2561 4. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
5. บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
6. บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
ในวงเงิน
สัญญาที่ 234/2561 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2561
5,350,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 5,316,562.50 บาท
บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,165,211.00 บาท
5,350,000.00 บาท
เลขที่ 197 / 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

วันที่ 1 พ.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
ในวงเงิน
สัญญาที่ 236/2561 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2561
8,148,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
ราคา 4,277,539.00 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,093,445.50 บาท
4,279,144.00 บาท
เลขที่ 202 / 2561
วันที่ 7 พ.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

