
ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง (PDF) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

 รำคำของผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสรปุ)
เลขที/่วันที ่ของสัญญำ/
ใบสั่ง/หนังสือขอ้ตกลง

1 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์โคงการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้าน
การทุจริตของ คค.

        18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากัด          18,000.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากัด          18,000.00 เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4207 ลว. 1
 พฤศจิกายน 2561

3 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการการพฒันาระบบบริหารงาน
บคุคลของ คค.

        60,100.00         60,100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ
 แทรเวล (2007)

         60,100.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญ 
แทรเวล (2007)

         60,100.00 เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

0022/2561 ลว. 9 
พฤศจิกายน 2560

4 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์โครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ชาติวา่
ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ของ คค.

        15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากัด          15,000.00 บริษทั ซีโอแอล จ ากัด          15,000.00 เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4375 ลว. 
13 พฤศจิกายน 2561

5 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศการพฒันาคุณภาพชีวติใหม้ีความสุข
 ของ สรค.

20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ขนส่ง จ ากัด 20,000.00         บริษทั ขนส่ง จ ากัด 20,000.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

0032/2561 ลว. 14 
พฤศจิกายน 2560

6 จัดซ้ือของขวญั (เมืองปซูาน สาธารณรัฐเกาหลี) 10,000.00        10,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด 10,000.00         บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด 10,000.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4386 ลว. 
13 พฤศจิกายน 2561

7 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการยกระดับมาตรฐานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตของ คค.

44,000.00        44,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ขนส่ง จ ากัด 44,000.00         บริษทั ขนส่ง จ ากัด 44,000.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

0035/2561 ลว.15 
พฤศจิกายน 2560

8 เข่ารถเพือ่รับรองรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ณเมืองปซูาน 
สาธารณรัฐเกาหลี

25,000.00        25,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั Tranmaster จ ากัด 25,000.00         บริษทั Tranmaster จ ากัด 25,000.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4410 ลว. 
14 พฤศจิกายน 2561

10 เช่ารถเพือ่รับรองหวัหน้าคณะผู้แทนจีน ณ โรงแรมมารีออต กทม. 54,000.00        54,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั เค คาร์เรนทอล จ ากัด 54,000.00         บริษทั เค คาร์เรนทอล จ ากัด 54,000.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

0042/2561 ลว. 20 
พฤศจิกายน 2560

11 จัดซ้ือพลาสติกเคลือบบตัร 815.00             815.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากัด 815.00              บริษทั ซีโอแอล จ ากัด 815.00              เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4483 ลว. 
17 พฤศจิกายน 2561

12 เช่ารถเพือ่รับรองรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ณ กรุงลอนดอน
 สหราชอาณาจักร

87,900.00        87,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั Thai Top Banana ,
บริษทั ARP Chauffeur&Van
 Services ,บริษทั 
Sovacation UK

87,900.00         บริษทั Thai Top Banana ,
บริษทั ARP Chauffeur&Van 
Services ,บริษทั Sovacation 
UK

87,900.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4513 ลว. 
20 พฤศจิกายน 2561

13 จ้างท าธงตราสัญลักษณ์กระทรวงคมนาคม 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบวรไตรรงค์ 4,500.00           ร้านบวรไตรรงค์ 4,500.00           เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กบค 4515 ลว. 
20 พฤศจิกายน 2561

15 จัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์โครงการปรับฐานความคิดในการต่อต้างการ
ทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม

3,000.00          3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากัด 3,000.00           บริษทั ซีโอแอล จ ากัด 3,000.00           เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กบค 4586 ลว. 
23 พฤศจิกายน 2561

16 จัดซ้ือของขวญั  (กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร) 4,000.00          4,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด 3,780.00           บริษทั นารายณ์ภณัฑ์ จ ากัด 4,000.00           เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กบค 4590 ลว. 
24 พฤศจิกายน 2561

17 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการปรับฐานความคิดในการ
ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
บคุลากร คค.

24,500.00        24,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ขนส่ง จ ากัด 24,500.00         บริษทั ขนส่ง จ ากัด 24,500.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

0044/2561 ลว.27 
พฤศจิกายน 2560

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน 2560

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง (PDF) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

 รำคำของผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือก
 รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือก

(โดยสรปุ)
เลขที/่วันที ่ของสัญญำ/
ใบสั่ง/หนังสือขอ้ตกลง

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน 2560

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

19 จัดจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีส้ันและสปอตโทรทัสน์เพือ่
เผยแพร่ประชาสัมพนัธแ์ละสร้างการรับรู้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมและแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565

3,300,000.00   3,300,000.00   e-bidding  บริษทั ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ ากัด 2,850,000.00     บริษทั ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ ากัด 2,850,000.00    เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด
 และเสนอราคา
ต่ าสุด

สัญญาเลขที่ สปค.37/2561
 ลว.02/03/2561

20 จัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวทิยุ 22,500.00        22,500.00        เฉพาะเจาะจง  บริษทั พเีค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

22,500.00          บริษทั พเีค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

20,865.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0019/2561 
ลว.08/11/2560

21 จัดซ้ือเคร่ืองรับโทรศัพท์แบบไร้สาย 4,000.00          4,000.00          เฉพาะเจาะจง  บริษทั ศุภชัยการไฟฟา้และ
ส่ือสาร จ ากัด

4,000.00            บริษทั ศุภชัยการไฟฟา้และ
ส่ือสาร จ ากัด

3,590.00           เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0027/2561 
ลว.21/11/2560

22 จัดซ้ือกระเปา๋เดินทางล้อลากชนิดไฟเบอร์ 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง  บริษทั พเีค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

4,500.00            บริษทั พเีค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

4,173.00           เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0020/2561 
ลว.13/11/2560

23 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองสแกนเนอร์ 3,745.00          3,745.00          เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากัด 3,745.00            บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากัด 3,745.00           เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0024/2561 
ลว.20/11/2560

24 จ้างพมิพห์นังสือแผนปฏบิติัการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตป
รพฤติมิชอบระยะ 5 ปี

99,000.00        99,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อรุณการพมิพ์ 99,000.00          หจก.อรุณการพมิพ์ 99,000.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังจ้างเลขที่ 0025/2561
 ลว.17/11/2560

25 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,552.00        14,552.00        เฉพาะเจาะจง  บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิว
เม้นท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด

14,552.00          บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด

14,552.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0023/2561 
ลว.20/11/2560

26 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 12,840.00        12,840.00        เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

12,840.00          บริษทั ฟจูิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

12,840.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0029/2561 
ลว.01/12/2560

27 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 68,000.00        68,000.00        เฉพาะเจาะจง  บริษทั พเีค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

68,000.00          บริษทั พเีค จูเนียร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด

62,595.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0030/2561 
ลว.04/12/2560

28 ผ้าต่วนสีขาวสีเหลือง 35,952.00        35,952.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจ เค สยาม
เท็กซ์ไทล์

32,356.80         หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจ เค สยาม
เท็กซ์ไทล์

32,356.80         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4662 ลว. 
30 พฤศจิกายน 2561

29 ปากกาเคมี 200.00             200.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั บทีูเอส จ ากัด 200.00              บริษทั บทีูเอส จ ากัด 200.00 เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4733 ลว. 6 
ธนัวาคม 2561

30 วสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการเขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธภิาพ

5,500.00          5,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากัด, บริษทั
 บทีูเอส จ ากัด

5,500.00           บริษทั ซีโอแอล จ ากัด, บริษทั บี
ทูเอส จ ากัด

5,500.00 เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กค 4779 ลว. 7 
ธนัวาคม 2561
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หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง (PDF) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

 รำคำของผู้เสนอ
รำคำ
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หรอืจ้ำง
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สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน 2560

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

31 จัดหาวสัดุส าหรับการจัดส่งวารสารราชรถ 1,279.98          1,279.98          เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากัด, บริษทั
 บทีูเอส จ ากัด

1,279.98           บริษทั ซีโอแอล จ ากัด, บริษทั บี
ทูเอส จ ากัด

1,279.98 เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

32 บตัร Contactless Smart Card 85,600.00        85,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั อิออส การ์ด เทคโนโลยี
 จ ากัด

85,600.00         บริษทั อิออส การ์ด เทคโนโลยี 
จ ากัด

85,600.00         เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

0065/2561 ลว.28 
พฤศจิกายน 2560

37 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ kyocera 117,700.00      117,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
 โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

117,700.00       บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

117,700.00       เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ตรงตามข้อก าหนด

0028/2561 ลว.28 
พฤศจิกายน 2560


