สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ลาดับที่
1

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

งานมหกรรมหุน่ ฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น
1.1) ค่าวัสดุสานักงาน

37,100

37,100

1.2) ค่าถ้วยรางวัล

9,250

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

1.3) ค่าจ้างเหมาจัดขบวนหุน่ ฟางนก
จานวน 6 ขบวน ในพิธีเปิดฯ

400,000

1.4) ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายและกิจกรรมฯ

100,000

1.5) ค่าจ้างทาเวทีพร้อมตกแต่งและจัดหาชุด
การแสดง ในพิธีเปิดและกิจกรรมต่างๆ

200,000

1.6) ค่าจ้างจัดสวนแสดงหุน่ ฟางนก
ประเภทสวยงาม

450,000

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ โดยนางนันทิ ไชยกูล
จานวน 37,100 บาท
9,250 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ โดยนางนันทิ ไชยกูล
จานวน 9,250 บาท
310,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ ชวนคิด
จานวน 310,000 บาท
ร้านเอคเซ็ลเล็นทดีไซน์
จานวน 338,300 บาท
นางสาวนันท์นภัส แสนสุข
จานวน 346,500 บาท
95,750 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญรอด เต็งน้อย
จาวน 95,500 บาท
ร้านเอคเซ็ลเล็นทดีไซน์
จานวน 120,000 บาท
นางสาวนันท์นภัส แสนสุข
จานวน 116,000บาท
199,300 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส โปรโมชั่น
จานวน 199,300 บาท
ร้านเอคเซ็ลเล็นทดีไซน์
จานวน 205,000 บาท
นายณรงค์ศกั ดิ์ ไม้เลี้ยง
จานวน 230,000 บาท
449,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาทร สาละ
จานวน 449,000 บาท
นายบุญรอด เต็งน้อย
จานวน 487,000 บาท
นายฐิติ ฐีตะธรรมานนท์
จานวน 493,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื่อหรือจ้าง

แบบ สขร.1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้านจิรวัฒน์ โดยนางนันทิ ไชยกูล เสนอราคาต่าทีส่ ดุ และ
จานวน 37,100 บาท
มีประสบการณ์
ร้านจิรวัฒน์ โดยนางนันทิ ไชยกูล เสนอราคาต่าทีส่ ดุ
จานวน 9,250 บาท
นายนิรันดร์ ชวนคิด
เสนอราคาต่าทีส่ ดุ และ
จานวน 310,000 บาท
มีประสบการณ์

16/2561
26 ม.ค. 2561
17/2561
22 ม.ค. 2561
12/2561
25 ม.ค. 2561

นายบุญรอด เต็งน้อย
จาวน 95,500 บาท

เสนอราคาต่าทีส่ ดุ และ
มีประสบการณ์

13/2561
26 ม.ค. 2561

ร้าน เอส เอส โปรโมชั่น
จานวน 199,300 บาท

เสนอราคาต่าทีส่ ดุ และ
มีประสบการณ์

14/2561
29 ม.ค. 2561

นายอาทร สาละ
จานวน 449,000 บาท

เสนอราคาต่าทีส่ ดุ และ
มีประสบการณ์

10/2561
25 ม.ค. 2561

2

1.7) ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับและแสงสว่าง

355,000

1.8) ค่าจ้างประดับตกแต่งเต้นท์จาหน่ายสินค้า
โอทอปและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

115,000

งานส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถชี วี ิตชุมชน
งานประเพณีสงกรานต์ ณ.วัดเนินขาม อ.เนินขาม
2.1) จ้างเหมาจัดขบวนแห่ 19 หมู่บ้าน
228,000

เสนอราคาต่าทีส่ ดุ และ
มีประสบการณ์

15/2561
30 ม.ค. 2561

ร้านเอคเซ็ลเล็นทดีไซน์
จานวน 115,000 บาท

เสนอราคาต่าทีส่ ดุ และ
มีประสบการณ์

11/2561
25 ม.ค. 2561

228,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศกั ดิ์ เฉยทิม

นายพงษ์ศกั ดิ์ เฉยทิม

1,650

1,650

วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วิส

2.3) วัสดุสานักงาน

3,350

3,350

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์

งานส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถชี วี ิตชุมชน
เมืองสาปยา อัฏฐมีบูชาราลึก

4

จ้างจัดแถลงข่าวภาพรวมของกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถชี วี ิตชุมชน
จ้างจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแข่งเรือยาว
เข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2561
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดในรูปแบบต่างๆ

6

ร้าน 999 ไลน์ แอนด์ ซาวด์
จานวน 354,000 บาท

2.2) วัสดุเชื้อเพลิง

3

5

354,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน 999 ไลน์ แอนด์ ซาวด์
จานวน 354,000 บาท
นายณรงค์ศกั ดิ์ ไม้เลี้ยง
จานวน 362,400 บาท
นายนิรันดร์ ชวนคิด
จานวน 363,600 บาท
115,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอคเซ็ลเล็นทดีไซน์
จานวน 115,000 บาท
ร้าน 999 ไลน์ แอนด์ ซาวด์
จานวน 123,800 บาท
นายณรงค์ศกั ดิ์ ไม้เลี้ยง
จานวน 124,250

1,791,000 1,791,000

495,000
153,350

300,000

E-bidding

มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องครบถ้วน 65/2561
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
หจก.ชัยนาทแสนสุขเซอร์วิส
มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
ร้านจิรวัฒน์
มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
บริษัท สตาร์ไลท์ แอน ซาวด์ คุณสมบัตคิ รบถ้วนถูกต้อง 4/2561
และราคาต่าสุด
22 พ.ค.61

1. หจก.ทินภัทรการโยธา
2. หจก.แจ๊กกร้าฟฟิกส์
3. บริษัท สตาร์ไลท์ แอน ซาวด์
(1,640,000 บาท)
495,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท สตาร์ไลท์ แอน ซาวด์
บริษัท เวิร์ค ครีเอท มีเดีย จากัด คุณสมบัตคิ รบถ้วนถูกต้อง 4/2561
2. บริษัท เวิร์ค ครีเอท มีเดีย จากัด
และราคาต่าสุด
23 ม.ค. 2561
153,350 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุน้ ส่วนต้นตระกูลไทย
บริษัท เวิร์ค ครีเอท มีเดีย จากัด คุณสมบัตคิ รบถ้วนถูกต้อง 17/2561
ราคาทีเ่ สนอ 177,500 บาท
และราคาต่าสุด
6 ก.ค. 2561
2. บริษัท สุรชาติเอฟเฟค แอนด์ ไฟร์เวิร์ค จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 166,000 บาท
3. บริษัท เวิร์ค ครีเอท มีเดีย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 153,350
290,691 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. ร้านวังหิน อิงค์เจ็ท
นายวชิรวิทย์ อุดมศักดิ์
เสนอราคาเหมาะสมภายใน 9/2561
2. ร้านสรรคบุรี อิงค์เจ็ท
วงเงินงบประมาณ 14 มี.ค. 2561
3. นายวชิรวิทย์ อุดมศักดิ์
มีประสบการณ์

