สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
1 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 4
ท่าอากาศยาน
กคก.

468,553.00 บาท

2 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และชุดนิทรรศการวา
งศิลาฤกษ์ ท่าอากาศยานกระบี่
สลก

16,300.00 บาท

3 จ้างตราจติดตามข่าวสารทางหนังสือพิมพ์และ
สื่อออนไลน์ จำนวน 12 เดือน
สลก

218,280.00 บาท

4 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และชุดนิทรรศการ
Thailand Biennale Krabi 2018
สลก

478,290.00 บาท

5 จ้างทำวีดิทัศน์โครงการวางศิลาฤกษ์
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานก
ระบี่
สลก

160,500.00 บาท

6 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์
158/1989 จำนวน 1 เครื่อง
กผง

4,173.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ โปรเจค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใบสั่งจ้าง 1/2562 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2561
ราคา 468,553.00 บาท

บริษัท อินเตอร์ โปรเจค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 468,553.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านรวมศิลป์โฆษณา

ใบสั่งจ้าง 2/2562 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561

ราคา 16,300.00 บาท

ร้านรวมศิลป์โฆษณา

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 16,300.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ใบสั่งจ้าง 3/2562 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561

ราคา 218,280.00 บาท

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 218,280.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ใบสั่งจ้าง 4/2562 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561

ราคา 478,290.00 บาท

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 478,290.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด

ใบสั่งจ้าง 5/2562 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561

ราคา 160,500.00 บาท

บริษัทลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 160,500.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งจ้าง 6/2562 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561

ราคา 4,173.00 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด
ราคา 4,173.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย)
จำกัด
ราคา 85,560.00 บาท

ใบสั่งจ้าง 7/2562 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งจ้าง 8/2562 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561

ราคา 3,210.00 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
7 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 10 ชั้น ที่
กรมท่าอากาศยาน จำนวน 2 ตัว
กคง

85,560.00 บาท

8 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์
174/14 จำนวน 1 เครื่อง
กสท

3,210.00 บาท

9 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 เครื่อง
กคง

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 85,560.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 3,210.00 บาท
490,000.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ พี เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ใบสั่งจ้าง 9/2562 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561

ราคา 490,000.00 บาท

บริษัท เอ พี เอส ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ราคา 490,000.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 1/2562 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
1 ซื้อและติดตั้งพรมพื้นอาคารที่พักผู้โดยสาร
ทหห.

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. ร้าน พี เฮ้าส์
ในวงเงิน
1,170,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 865,506.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
1,170,000.00 บาท
เลขที่ 260 / 2561

2 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่
45/2561 (ครั้งที่ 1)
(แก้ไขจำนวนเงิน+แก้ไขเงินค่าจ้างล่วงหน้า+
แก้ไขค่าปรับ)

ในวงเงิน
2,000,000.00 บาท
ราคากลาง
1,990,500.00 บาท

3 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
57/2561 (ครั้งที่ 1)
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลำเลียงสำภาระ
ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ที่ ทนพ.
(แก้ไขรุ่นของกล้อง
CCTV+แก้ไขแคตตาล็อก)
4 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
58/2561 (ครั้งที่ 1)
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ
ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ทนธ.
(แก้ไขรุ่นของกล้อง
CCTV+แก้ไขแคตตาล็อก)

ในวงเงิน
72,300,000.00 บาท
ราคากลาง
72,300,000.00 บาท

วันที่ 14 ก.ย. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
นิกส์ (Electronic Bidding : ไม่ผ่านการพิจารณา
e - bidding)
2. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
เลขที่ 21 / 2561
ราคา 1,990,200.00 บาท
วันที่ 13 พ.ย. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
e - bidding)
ไม่ผ่านการพิจารณา
2. บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 9 / 2561
ราคา 71,728,218.24 บาท
วันที่ 8 พ.ย. 2560

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
ในวงเงิน
73,680,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 73,152,600.12 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
73,680,000.00 บาท
เลขที่ 27 / 2561
ไม่ผ่านการพิจารณา
วันที่ 14 พ.ย. 2560

ร้าน พี เฮ้าส์
เป็นเงินทั้งสิ้น 865,506.00 บาท

สัญญาที่ 45/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2561
บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,363,415.40 บาท

สัญญาที่ 57/2561 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561
บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 71,728,218.24 บาท

สัญญาที่ 58/2561 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2561
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 73,152,600.12 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 59/2561 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
5 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
59/2561 (ครั้งที่ 1)
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ
ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ทขก.
(แก้ไขรุ่นของกล้อง
CCTV+แก้ไขแคตตาล็อก)
6 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
60/2561 (ครั้งที่ 1)
ซื้อขายเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ
EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ
ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ที่ ทอบ.
(แก้ไขรุ่นของกล้อง
CCTV+แก้ไขแคตตาล็อก)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
ในวงเงิน
144,340,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
ไม่ผ่านการพิจารณา
144,340,000.00 บาท
2. บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 25 / 2561
ราคา 143,622,291.87 บาท
วันที่ 14 พ.ย. 2560

บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 143,622,291.87 บาท

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
ในวงเงิน
สัญญาที่ 60/2561 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561
149,670,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
ราคา 148,988,201.70 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 148,988,201.70 บาท
149,670,000.00 บาท
2. บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่ 26 / 2561
ไม่ผ่านการพิจารณา
วันที่ 14 พ.ย. 2560

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
ในวงเงิน
สัญญาที่ 61/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561
7 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
107,880,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ไม่ผ่านการพิจารณา
61/2561 (ครั้งที่ 1)
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
2. บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 107,131,424.46 บาท
พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระห้องควบคุมแล 107,880,000.00 บาท
เลขที่ 7 / 2561
ราคา 107,131,424.46 บาท
ะอุปกรณ์ ทนศ. 1 แห่ง
วันที่ 8 พ.ย. 2560
(แก้ไขรุ่นของกล้อง+แก้ไขแคตตาล็อก)

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 3

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 62/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
8 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
62/2561 (ครั้งที่ 1) ซื้อเครื่องตรวจอาวุธ
และวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลำเลียงวัมภาระห้องควบคุมแล
ะอุปกรณ์ ทสน. 1 แห่ง (แก้ไขรุ่นของกล้อง
CCTV+แก้ไขแคตตาล็อก)
9 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
77/2561 (ครั้งที่ 1)
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลำเลียงสำภาระ
ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
10 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเลขที่
101/2561 (ครั้งที่ 1)
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ
ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ที่ ทตง.
(แก้ไขรุ่นของกล้อง
CCTV+แก้ไขแคตตาล็อก)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
ในวงเงิน
81,270,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
ราคา 80,830,655.83 บาท
81,270,000.00 บาท
2. บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 8 / 2561
ไม่ผ่านการพิจารณา
วันที่ 8 พ.ย. 2560

บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 80,830,655.83 บาท

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
สัญญาที่ 77/2561 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2561
ในวงเงิน
126,070,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 125,505,586.87 บาท
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 125,505,586.87 บาท
126,070,000.00 บาท
เลขที่ 10 / 2561
ไม่ผ่านการพิจารณา

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

วันที่ 8 พ.ย. 2560

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์
สัญญาที่ 101/2561 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2561
ในวงเงิน
111,230,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
ราคา 110,578,383.26 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 110,578,383.26 บาท
111,230,000.00 บาท
2. บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่ 60 / 2561
ไม่ผ่านการพิจารณา
วันที่ 23 พ.ย. 2560

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 4

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 105/2561 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด
ในวงเงิน
11 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างแบบปรับ
43,635,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ไม่ผ่านการพิจารณา
ราคาได้เลขที่ 105/2561 (ครั้งที่ 1)
e - bidding)
ราคากลาง
(แก้ไขหลักประกันสัญญา)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรราช
43,635,000.00 บาท
คอนสตรัคชั่น
เลขที่ 68 / 2561
ไม่ผ่านการพิจารณา
วันที่ 24 พ.ย. 2560
3. บริษัท อันนา เทรดดิ้ง จำกัด
ราคา 39,950,000.00 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท แอคซิโอเมติค จำกัด
ในวงเงิน
12 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่
88,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 87,599,250.00 บาท
106/2561 (ครั้งที่ 1)
e - bidding)
ราคากลาง
จ้างปรับปรุงระบบไฟทางวิ่ง ไฟทางขับ ไฟ
2. บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด
Threshold End ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ 88,000,000.00 บาท
เลขที่ 69 / 2561
ไม่ผ่านการพิจารณา
PAPI พร้อม Duct Bank ทอบ. 1 ระบบ
วันที่ 24 พ.ย. 2560
(เปลี่ยนแปลงยี่ห้อโคมไฟ+แก้ไขรายละเอียด+
แก้ไขแคตตาล็อก)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น
ในวงเงิน
13 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างแบบปรับ
195,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
ราคาได้เลขที่ 135/2559 (ครั้งที่ 1)
e - bidding)
จ้่างงานก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบิน
ราคากลาง
ราคา 161,570,000.00 บาท
193,723,500.00 บาท
และลานจอดรถยนต์ ทอด.
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม
เลขที่ 40 / 2559
(แก้ไขแบบรูป+แก้ไขปริมาณวัสดุและราคา)
ราคา 187,327,688.00 บาท
วันที่ 22 ม.ค. 2559
3. บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
ราคา 159,870,000.00 บาท

บริษัท อันนา เทรดดิ้ง จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 39,950,000.00 บาท

สัญญาที่ 106/2561 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561
บริษัท แอคซิโอเมติค จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 87,599,250.00 บาท

สัญญาที่ 135/2559 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561
บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 159,870,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 5

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. กิจการร่วมค้า พอยท์ เมกเกอ
14 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างให้บริการ
ในวงเงิน
และบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสาร
146,492,100.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ประเทศไทย)
e - bidding)
จำกัด
ขึ้นเครื่อง ณ ทกบ. เลขที่ 196/2561 (ครั้งที่ 1
ราคากลาง
3. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
)(แก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอ 146,492,100.00 บาท
เลขที่ 108 / 2561
ร์แม่ข่าย+แก้ไขแคตตาล็อก)
ราคา 104,753,000.00 บาท
วันที่ 17 ม.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท โนวาเท็ค จำกัด
15 สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่
ในวงเงิน
221/2561 (ครั้งที่ 1)
2,510,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : 2. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
e - bidding)
จ้างซ่อมรถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้
ราคากลาง
ราคา 2,094,739.00 บาท
(ท่าอากาศยานนราธิวาส, ท่าอากาศยานกระบี่) 2,099,425.00 บาท
เลขที่ 186 / 2561
(แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน+แก้ไขใบแสดงป
วันที่ 24 เม.ย. 2561
ริมาณงานและราคา)

สัญญาที่ 196/2561 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561
บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 104,753,000.00 บาท

สัญญาที่ 221/2561 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561
บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,094,739.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

