
ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง (PDF) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

 รำคำของผู้เสนอ
รำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
 รำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือก

(โดยสรุป)
เลขที่/วันที่ ของสัญญำ/
ใบสัง่/หนังสือข้อตกลง

1 จา้งปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

  1,410,000.00    1,396,885.00 คัดเลือก บริษัท อนิฟินิท เกรส จ ากดั 1,391,000 บริษัท อนิฟินิท เกรส จ ากดั 1,380,000 เป็นผู้เสนอราคา
ต  าสุด

สปค.36/2561 ลว. 29 
ม.ค.2561

2 จดัซ้ืออะไหล่เครื องถา่ยเอกสาร        12,840.00         12,840.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

      12,840.00  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

     12,840.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0033/2561

 ลว.06/12/2560

3 จดัซ้ืออะไหล่เครื องถา่ยเอกสาร          3,638.00           3,638.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั         3,638.00  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั        3,638.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0040/2561

 ลว.26/12/2560

4 จดัซ้ืออะไหล่เครื องดูดฝุ่น          3,638.00           3,638.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั         3,638.00  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั        3,638.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0040/2561

 ลว.26/12/2560

5 จดัซ้ืออะไหล่เครื องโทรสาร          2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั         2,675.00  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั        2,675.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0037/2561

 ลว.25/12/2560

6 จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน      207,000.00       207,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์
เนชั นแนล จ ากดั

    205,620.00  บริษัท โปรเฟล็กซ์ 
อนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั

   205,620.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0046/2561

 ลว.29/12/2560

7 จดัซ้ืออะไหล่เครื องโทรสาร          2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั         2,675.00  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั        2,675.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0048/2561

 ลว.04/01/2561

8 จดัซ้ืออะไหล่เครื องถา่ยเอกสาร        10,486.00         10,486.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิว
เมน้ท์ โซลูชั น (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

      10,486.00  บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิว
เมน้ท์ โซลูชั น (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

     10,486.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 0039/2561

 ลว.26/12/2560

9 จดัซ้ือฉากกั้นห้อง        54,000.00         54,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั

      48,040.00  บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั

     48,040.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0050/2561

 ลว.09/01/2561

10 จดัจา้งปรับปรุงโต๊ะอา่นหนังสือ        37,500.00         37,500.00 เฉพาะเจาะจง  นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ       37,500.00  นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ      37,500.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 0063/2561

 ลว.29/12/2561

11 จดัจา้งล้างหัวเขม็             535.00              535.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั            535.00  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั           535.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0053/2561

 ลว.15/01/2561

13 จดัซ้ือเครื องรับโทรทัศน์        30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เท็น อนิทีเกรดเต็ด 
ซีสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั

      29,960.00  บริษัท เท็น อนิทีเกรดเต็ด
 ซีสเต็ม (ประเทศไทย) 
จ ากดั

     29,960.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0038/2561

 ลว.26/12/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2560

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2560
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15 จดัซ้ือเสากั้นทางเดิน        30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์
 จ ากดั

      29,917.20  บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์
 จ ากดั

     29,917.20 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0042/2561

 ลว.29/12/2560

16 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการบรรยาย        28,470.00         28,470.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.อรุณการพิมพ์       28,470.00  หจก.อรุณการพิมพ์      28,470.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังจา้งเลขที่ 0068/2561

 ลว.12/01/2561

18 จดัซ้ือฉากกั้นห้อง        24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั

      24,000.00  บริษัท ไอแอมป์ ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั

     24,000.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0047/2561

 ลว.29/12/2560

21 จา้งพิมพ์ป้ายไวนิล ร 10        14,873.00         14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮัลโหล องิค์เจท็ 
จ ากดั ส านักงานใหญ่

      14,873.00 บริษัท ฮัลโหล องิค์เจท็ 
จ ากดั ส านักงานใหญ่

14,873.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

0052/2561 ลว. 13 
ธนัวาคม 2560

22 วสัดุงานบ้านงานครัว        12,910.00         12,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชยั ดีสทริบิวชั น 
ซิสเทม จ ากดัและบริษัท 
สยามเมค็โคร

      12,910.00 บริษัท เอกชยั ดีสทริบิวชั น
 ซิสเทม จ ากดัและบริษัท 
สยามเมค็โคร

12,910.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

คค 0205/กค 4680 ลว.
 1 ธนัวาคม 2560

23 กระดาษช าระมว้นใหญ่        89,666.00         89,666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส ดี เอนเตอร์
ไพรส์ จ ากดั

      89,666.00 บริษัท เค เอส ดี เอนเตอร์
ไพรส์ จ ากดั

89,666.00 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

0032/2561 ลว. 4 
ธนัวาคม 2560

26 งานจา้งจดันิทรรศการและกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กรู เนื องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

5,000,000 4,920,000 e-bidding บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมู
นิเคชั นส์ จ ากดั

4,490,000 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมู
นิเคชั นส์ จ ากดั

4,450,000 เป็นผู้มคุีณสมบัติ
ตรงตามขอ้ก าหนด

สัญญาเลขที  สปค.
40/2561


