สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
1 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร
จำนวน 10 รายการ
กผง

139,190.95 บาท

2 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับระบบตู้สาขาโทรศัพท์
จำนวน 2 รายการ
กคก.

129,470.00 บาท

3 ซื้ออะไหล่สายพานลำเลียงสัมภาระ
ผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
กคก.

53,500.00 บาท

4 ซื้อเครื่องมือซ่อมรถจักรกลสนาม จำนวน 67
รายการ
กคก.

222,137.72 บาท

5 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร
จำนวน 8 รายการ
กสท

57,534.97 บาท

6 ซื้ออะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อน
ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กคก.

482,570.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งซื้อ 79/2562 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2562

ราคา 139,190.95 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 139,190.95 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด ใบสั่งซื้อ 80/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2562
ราคา 129,470.00 บาท

บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั่น จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 129,470.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม.เอช. เทคโนโลยี่จำกัด

ใบสั่งซื้อ 81/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2562

ราคา 53,500.00 บาท

บริษัท เอ็ม.เอช. เทคโนโลยี่จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 53,500.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทไทยพัฒนสิน ควอลิตี้ ทูลส์ จำกัด

ใบสั่งซื้อ 82/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2562

ราคา 222,137.72 บาท

บริษัทไทยพัฒนสิน ควอลิตี้ ทูลส์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 222,137.72 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งซื้อ 83/2562 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2562

ราคา 57,534.97 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 57,534.97 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วีไอพี เจริญทรัพย์

ใบสั่งซื้อ 84/2562 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2562

ราคา 482,570.00 บาท

หจก.วีไอพี เจริญทรัพย์
ราคา 482,570.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
7 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุร
ะเบิดแบบ Dual View x-Ray ยีห้อ Rapiscan
กคก.

1,652,722.00 บาท

บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ใบสั่งซื้อ 85/2562 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2562

ราคา 1,652,722.00 บาท

บริษัท จี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 1,652,722.00 บาท

8 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์รับ-ส่ง VHF แบบมือถือ
จำนวน 11 รายการ
กคก.

79,501.00 บาท

9 ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 8
ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
กสท

24,331.80 บาท

10 ซื้ออะไหล่ Multipole Industrial Connector
ใช้สำหรับต่อระบบไฟฟ้า
กคก.

34,240.00 บาท

11 ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารและ
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ
กสท

24,300.00 บาท

12 ซื้อหลอดไฟส่องลานเครื่องบินพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
กคก.

497,100.28 บาท

13 ซื้อรถเเข็นไฟเบอร์ 2 ชั้น และรถเข็นพับได้
จำนวน 2 รายการ
กผง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท คิดดี 888 จำกัด

ใบสั่งซื้อ 86/2562 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2562

ราคา 79,501.00 บาท

บริษัท คิดดี 888 จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 79,501.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ใบสั่งซื้อ 87/2562 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562

ราคา 24,331.80 บาท

บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 24,331.80 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์แอนด์คูล จำกัด

ใบสั่งซื้อ 88/2562 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562

ราคา 34,240.00 บาท

บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์แอนด์คูล จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 34,240.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งซื้อ 89/2562 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562

ราคา 24,300.00 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 24,300.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วิชนากรมาร์เกตติ้ง จำกัด

ใบสั่งซื้อ 90/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562

ราคา 497,100.28 บาท

บริษัท วิชนากรมาร์เกตติ้ง จำกัด

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 497,100.28 บาท
6,650.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด

ใบสั่งซื้อ 91/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562

ราคา 6,650.00 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จำกัด
ราคา 6,650.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 3

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
14 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 80 แกรม ขนาด
เอ 4 จำนวน 500 รีม
กจท

47,615.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

15 ซ่อมประตูหน้าห้องรองอธิบดีกรมท่าอากาศยา
น ด้านมาตรฐาน จำนวน 1 รายการ
สลก

5,500.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

16 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
94/3247 94/3252 - 94/3253 จำนวน 3 เครื่อง
สกม.

31,700.00 บาท

17 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
94/1591 จำนวน 1 เครื่อง
กคง

7,500.00 บาท

18 จ้างซ่อมห้องน้ำและอุปกรณ์ที่ชำรุด
ภายในอาคาร AMSS
กกบ

บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ ใบสั่งซื้อ 92/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562
จำกัด
บริษทั เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่
ราคา 47,615.00 บาท
จำกัด
ราคา 47,615.00 บาท
นายโชคชัย แสงกล้า
ใบสั่งจ้าง 93/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562
ราคา 5,500.00 บาท

นายโชคชัย แสงกล้า

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 5,500.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ คงสาลี

ใบสั่งจ้าง 94/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562

ราคา 31,700.00 บาท

นายไพฑูรย์ คงสาลี

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 31,700.00 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายไพฑูรย์ คงสาลี

ใบสั่งจ้าง 95/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562

ราคา 7,500.00 บาท

นายไพฑูรย์ คงสาลี

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

ราคา 7,500.00 บาท
125,809.00 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร 8

ใบสั่งจ้าง 96/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562

ราคา 125,809.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร 8
ราคา 125,809.00 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสมและ
ไม่เกินวงเงินประมาณการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 105/2562 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2562

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด
ในวงเงิน
7,500,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 7,463,250.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
7,500,000.00 บาท
เลขที่ 20 / 2562
ราคา 7,463,250.00 บาท
วันที่ 24 ต.ค. 2561 3. บริษัท อริยะ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น
จำกัด
ราคา 7,463,250.00 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ดีแมสเทค จำกัด
2 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยาน 25
ในวงเงิน
แห่ง
24,343,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 1,750,000.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด
24,329,125.00 บาท
เลขที่ 69 / 2562
ราคา 1,750,000.00 บาท
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 3. บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
(มหาชน)
ราคา 1,750,000.00 บาท
4. บริษัท ไบร์ท สกาย มีเดีย จำกัด
ราคา 1,750,000.00 บาท
5. บริษัท เบสท์ แพรคทิส โซลูชั่น จำกัด
ราคา 1,750,000.00 บาท
1 ซื้อรถกระเช้าใช้ในอาคาร
สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน
3 คัน

บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 7,463,250.00 บาท

สัญญาที่ 106/2562 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2562
บริษัท ดีแมสเทค จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,750,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 107/2562 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2562

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วปิดเขตการบิน
ท่าอากาศยานแพร่

4 ซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารที่พักผู้โดยสาร
ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

5 ซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแพร่

6 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ
อาคารที่พักผู้โดยสาร ทสฎ

ในวงเงิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. กิจการร่วมค้า พีเอ็มทีเอ
2,005,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 1,798,888.00 บาท
ราคากลาง
e - bidding)
2. แพร่มีรัตน
2,005,000.00 บาท
เลขที่ 57 / 2562
ราคา 1,798,888.00 บาท
วันที่ 27 พ.ย. 2561 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ก่อสร้างรุ่งเรือง
ราคา 1,798,888.00 บาท
4. ห้งหุ้นส่วนจำกัด ช.กันตินันท์
ราคา 1,798,888.00 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
ในวงเงิน
2,100,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 2,078,680.44 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท โปรเกรส เอ็นริช จำกัด
2,100,000.00 บาท
เลขที่ 75 / 2562
ราคา 2,078,680.44 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
ในวงเงิน
1,410,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 1,384,940.59 บาท
ราคากลาง
e - bidding)
2. บริษัท โปรเกรส เอ็นริช จำกัด
1,410,000.00 บาท
เลขที่ 76 / 2562
ราคา 1,384,940.59 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด
ในวงเงิน
25,178,200.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 24,850,000.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท แปซิฟิค อี.เอ็น.จี. (1996) จำกัด
25,178,200.00 บาท
เลขที่ 70 / 2562
ราคา 24,850,000.00 บาท
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 3. บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซีสเต็มส์ จำกัด
ราคา 24,850,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ก่อสร้างรุ่งเรือง
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,798,888.00 บาท

สัญญาที่ 108/2562 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,078,680.44 บาท

สัญญาที่ 109/2562 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,384,940.59 บาท

สัญญาที่ 110/2562 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2562
บริษัท แปซิฟิค อี.เอ็น.จี. (1996) จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 24,850,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 3

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สัญญาที่ 111/2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
7 จ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนข
ในวงเงิน
องส่วนราชการ ระยะที่ 1 กรมท่าอากาศยาน 3,633,100.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 3,615,000.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
3,617,630.00 บาท
เลขที่ 53 / 2562
วันที่ 20 พ.ย. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท เซอร์วิส รีแพร์ จำกัด
8 ซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารดาวเทียมผ่าน C-Band
ในวงเงิน
5,002,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 4,968,652.00 บาท
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด
5,002,000.00 บาท
เลขที่ 87 / 2562
ราคา 4,968,652.00 บาท
9 จ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล
ในวงเงิน
และยานพาหนะและปรับปรุงกายภาพ ทพล. 1 8,000,000.00 บาท
แห่ง
ราคากลาง
8,000,000.00 บาท
10 จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักผู้โดย
สาร ทลป.

ในวงเงิน
2,536,000.00 บาท
ราคากลาง
2,536,000.00 บาท

วันที่ 17 ม.ค. 2562
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. หจก. ทรัพย์ประจักร์ 1993
นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 7,197,000.00 บาท
e - bidding)
2. กิจการร่วมค้า พีเอ็มทีเอ
เลขที่ 86 / 2562
ราคา 7,197,000.00 บาท
วันที่ 17 ม.ค. 2562
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส
นิกส์ (Electronic Bidding : จำกัด
e - bidding)
ราคา 2,315,000.00 บาท
2. บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด
เลขที่ 85 / 2562
ราคา 2,315,000.00 บาท
วันที่ 10 ม.ค. 2562

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,615,000.00 บาท

สัญญาที่ 112/2562 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2562
บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 4,968,652.00 บาท

สัญญาที่ 113/2562 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2562
หจก. ทรัพย์ประจักร์ 1993

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 7,197,000.00 บาท

สัญญาที่ 114/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2562
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,315,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 4

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
ในวงเงิน
11 ซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกร
1,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 535,588.50 บาท
ณ์ประกอบ จำนวน 4 รายการ
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์แอนด์คูล จำกัด
999,808.00 บาท
เลขที่ 84 / 2562
ราคา 535,588.50 บาท
วันที่ 10 ม.ค. 2562 3. บริษัท วิชนากรมาร์เกตติ้ง จำกัด
ราคา 535,588.50 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
ในวงเงิน
12 ซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกร
1,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 323,410.00 บาท
ณ์ประกอบ จำนวน 10 รายการ
e - bidding)
ราคากลาง
2. บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์แอนด์คูล จำกัด
999,808.00 บาท
เลขที่ 884 / 2562
ราคา 323,410.00 บาท
วันที่ 10 ม.ค. 2562 3. บริษัท วิชนากรมาร์เกตติ้ง จำกัด
ราคา 323,410.00 บาท
วิธีคัดเลือก
1. บริษัท ซีเคียว เวอร์ค จำกัด
ในวงเงิน
13 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบ CCTV และระบบ
757,000.00 บาท
Access Control ยี่ห้อ Bosch
ราคา 756,179.70 บาท
เลขที่ 750 / 2562
ราคากลาง
วันที่ 14 มี.ค. 2562 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์
757,000.00 บาท
ราคา 756,179.70 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี คอมเมิร์ส
ราคา 756,179.70 บาท
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล
ในวงเงิน
14 ซื้อและรื้อถอนพร้อมติดตั้งพรมใหม่
5,153,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ไทยแลนด์ จำกัด
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2
ราคากลาง
e - bidding)
และสะพานเทียบเครื่องบิน ทกบ.
ราคา 3,424,000.00 บาท
5,153,000.00 บาท
เลขที่ 47 / 2562
2. บริษัท เอส.พี.คาร์เปท แอนด์ คลีน จำกัด
ราคา 3,424,000.00 บาท
วันที่ 13 พ.ย. 2561
3. บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
ราคา 3,424,000.00 บาท

สัญญาที่ 115/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562
บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์แอนด์คูล จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 535,588.50 บาท

สัญญาที่ 116/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562
บริษัท วิชนากรมาร์เกตติ้ง จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 323,410.00 บาท

สัญญาที่ 117/2562 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 756,179.70 บาท

สัญญาที่ 118/2562 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2562
บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์
จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,424,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 5

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
15 ซื้อ Isolating Transformer
และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 6
รายการ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์แอนด์คูล จำกัด สัญญาที่ 119/2562 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2562
ในวงเงิน
1,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 787,109.80 บาท
บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์แอนด์คูล จำกัด
e - bidding)
ราคากลาง
เป็นเงินทั้งสิ้น 787,109.80 บาท
997,882.00 บาท
เลขที่ 92 / 2562

16 จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย 3 ชั้น จำนวน
ในวงเงิน
1 หลัง (24 ยูนิต) ทนศ. ระยะที่ 2 1 แห่ง
27,500,000.00 บาท
ราคากลาง
27,500,000.00 บาท
17 ซื้อรถกู้ภัยอากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ทมด.
ทบร. ทรอ. 1 คัน

18 จ้างที่ปรึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่าอากาศยาน 17 แห่ง

ในวงเงิน
60,300,000.00 บาท
ราคากลาง
60,300,000.00 บาท
ในวงเงิน
8,500,000.00 บาท
ราคากลาง
8,500,000.00 บาท

วันที่ 8 ก.พ. 2562
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง
นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 24,345,000.00 บาท
e - bidding)
2. บริษัท มหาฤกษ์ดำรงพัฒนา จำกัด
เลขที่ 73 / 2562
ราคา 25,889,000.00 บาท
วันที่ 25 ธ.ค. 2561
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม)
นิกส์ (Electronic Bidding : จำกัด
e - bidding)
ราคา 60,300,000.00 บาท
2. บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 61 / 2562
ราคา 60,283,800.00 บาท
วันที่ 6 ธ.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษา
(โดยวิธีคัดเลือก)
เลขที่ 751 / 2562
วันที่ 28 ม.ค. 2562

1. บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด
ราคา 8,500,000.00 บาท
2. บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
ราคา 8,500,000.00 บาท
3. บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จำกัด
ราคา 8,500,000.00 บาท

สัญญาที่ 120/2562 ลงวันที่ 26 มี.ค. 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อยก่อสร้าง

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 24,345,000.00 บาท

สัญญาที่ 121/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562
บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

เป็นเงินทั้งสิ้น 60,283,800.00 บาท

สัญญาที่ 122/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 6

ช่วงวันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อ / จ้าง
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กองคลัง กลุ่มพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บาท
19 จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดย
ในวงเงิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลก่อสร้าง
สาร ทสน. 1 แห่ง
90,000,000.00 บาท นิกส์ (Electronic Bidding : ราคา 83,200,000.00 บาท
ราคากลาง
e - bidding)
90,000,000.00 บาท
เลขที่ 71 / 2562
วันที่ 25 ธ.ค. 2561

สัญญาที่ 123/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศรีวิไลก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น 83,200,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้อง
และราคาต่ำสุด

