
ล ำดับ
ที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

 วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

 รำคำกลำง 
(PDF)

วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ
 รำคำของผู้เสนอ

รำคำ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

 รำคำที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
(โดยสรุป)

เลขที่/วันที่ ของสัญญำ/ใบสัง่/
หนังสือข้อตกลง

1
จา้งท าป้ายชือ่ห้องอบรม ป้ายชือ่กลุ่มงาน และป้ายชือ่
หน่วยงานภาษาอังกฤษพร้อมติดต้ัง

39,483.00     39,483.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์ 
จ ากัด

39,483.00     บริษัท แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์ 
จ ากัด

39,483.00     เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก าหนด

0071/2561 ลว. 25 มกราคม 
2561

2
ซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น ยีห่้อ ชาร์ป 503.00          503.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เจ บี เอส เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ 503.00          หจก. เจ บี เอส เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ 503.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
คค 0205/กบค 300 ลว. 24 
มกราคม 2561

3
ซ่อมแซมชุดควบคุมระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้และเหตุ
ฉุกเฉิน

267,500.00   267,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ีเค.พี. กรุ๊ป จ ากัด 267,500.00   บริษัท ว.ีเค.พี. กรุ๊ป จ ากัด 267,500.00   เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก าหนด

0072/2561 ลว.25 มกราคม 
2561

4
จดัจา้งล้างหัวเข็ม 535.00          535.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากัด 535.00           บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากัด 535.00          เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0053/2561 ลว.
15/01/2561

5
จดัจา้งท าเอกสารประกอบการบรรยาย 28,470.00     28,470.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.อรุณการพิมพ์ 28,470.00      หจก.อรุณการพิมพ์ 28,470.00     เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังจา้งเลขที่ 0068/2561 ลว.
12/01/2561

6
จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 13,910.00     13,910.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
13,910.00      บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
13,910.00     เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0051/2561 ลว.
15/01/2561

7
จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 13,910.00     13,910.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
13,910.00      บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
13,910.00     เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0054/2561 ลว.
15/01/2561

8
จดัซ้ือดอกไม้ตกแต่งสถานที่โครงการเรียนรู้คุณธรรมตามรอย
พระยุคลบาท

6,600.00       6,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเกรส ออคิด 6,600.00       ร้านโปรเกรส ออคิด 6,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก าหนด

คค 0205/กบค 99 ลว.10 
มกราคม 2561

9
จดัท าตรายาง 3,531.00       3,531.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสากลตรายางและการพิมพ์ 3,531.00       ห้างหุ้นส่วนสากลตรายางและการ

พิมพ์
3,531.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
คค 0205/กบค 107 ลว.10 
มกราคม 2561

10
จดัซ้ือของที่ระลึก 1,890.00       1,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด 1,890.00       บริษัท นารายภัณฑ์ จ ากัด 1,890.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
คค 0205/กบค 269 ลว. 23 
มกราคม 2561

11
จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 78,482.55     78,482.55     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 78,482.55     บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 78,482.55     เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
0060/2561 ลว. 7 กุมภาพันธ ์
2561

12
จดัซ้ือหมึกพิมพ์ ยีห่้อ HP และยีห่้อ Samsung 456,413.85   456,413.85   เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากัด (มหาชน)
456,413.85   บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากัด (มหาชน)
456,413.85   เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
ใบส่ังซ้อเลขที่ 0059/2561 ลว. 
7 กุมภาพันธ ์2561

13
จดัซ้ือของขวญั 21,200.00     21,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จมิทอมสัน จ ากัด 21,200.00     บริษัท จมิทอมสัน จ ากัด 21,200.00     เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
คค 0205/กบค 324 ลว. 23 
มกราคม 2561

14
จดัท ากระเป๋าใส่เอกสาร 8,100.00       8,100.00       เฉพาะเจาะจง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 8,100.00       ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 8,100.00       เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
คค 0205/กบค 322 ลว. 25 
มกราคม 2561

15
จดัซ้ือพลาสติกเคลือบบัตร 1,700.00       1,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 1,700.00       บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 1,700.00       เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
คค 0205/กบค 354 ลว. 29 
มกราคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2561

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
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16
จดัซ้ือกระดาษช าระม้วนเล็ก 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต จ ากัด 3,600.00       บริษัท ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต จ ากัด 3,600.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามข้อก าหนด
คค 0205/กบค 353 ลว. 29 
มกราคม 2561

17 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ ยีห่้อ ริโก้ 89,880.00     89,880.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 89,880.00     บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 89,880.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก าหนด

0058/2561 ลว. 7 กุมภาพันธ ์
2561

18 งานจา้งปรับปรุงระบบบริหารจดัการพลังงาน 130,000 130,000 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้านครหลวง 130,000 การไฟฟ้านครหลวง 130,000 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อก าหนด

0069/2561 ลว. 22 มกราคม 
2561


