
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จา้งจดัการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียนคร้ังที่ 24, การประชุม
เจา้หน้าที่อาวโุสด้านการขนส่งอา
เศียนคร้ังที่ 46 และการประชุม
อืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง

10,441,500 9,741,793.60 e-bidding บริษทั อนิทิเกรเต็ด โปรโมชั่น 
เทคโนโลย ีจ ากดั/ 
9,500,000 บาท

บริษทั อนิทิเกรเต็ด 
โปรโมชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั/

 9,400,000 บาท

 เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ครบถว้นตามเง่ือนไข 

ประกาศประกวดราคา เสนอ
เอกสารหลักฐานถกูต้อง 

ครบถว้น และเสนอราคาอยู่
ภายในวงเงินงบประมาณที่

ได้รับ

สปค.27/2562 ลงวนัที่ 1 
พฤศจกิายน 2561

2 จดัซ้ือโต๊ะท างานและเกา้อี้
ส านักงาน

11,000.00           11,000.00            เฉพาะเจาะจง บ. โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั

บ. โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0017/2562 ลว. 1 
พฤศจกิายน 2561

3
จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

             4,000.00               4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 4,000 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 4,000 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4685 ลว. 2 พ.ย. 
2561

4 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

           18,000.00             18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 18,000 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 18,000 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4679 ลว. 2 พ.ย. 
2561

5 ซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 
อาคาร1

           10,159.65             10,159.65 เฉพาะเจาะจง บริษทัสยาม อนิดัสเทรียล 
คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทัสยาม อนิดัสเทรียล 
คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง 0018/2562 ลงวนัที่ 2 พฤศจกิายน
 2561

6 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์และเคร่ือง
ถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ FUJI XEROX

         430,054.40           430,054.40 เฉพาะเจาะจง บริษทัฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

บริษทัฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง 0020/2562 ลงวนัที่ 2 พฤศจกิายน
 2561

7 ซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่อ้ 
Kyocera

         421,045.00           421,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัเคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทัเคียวเซร่า ด็อคคิว
เม้นท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง 0021/2562 ลงวนัที่ 2 พฤศจกิายน
 2561

8 ซ่อมแซมประตูหอ้งรับรองใหญ ่
รวค.

             2,000.00               2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง 0024/2562 ลงวนัที่ 2 พฤศจกิายน
 2561

9 ซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเยน็
 ยีห่อ้ ชาร์ป

             2,922.01               2,922.01 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ บ ีเอส เซลส์แอนด์
เซอร์วสิ

หจก. เจ บ ีเอส เซลส์แอนด์
เซอร์วสิ

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 4701 ลงวนัที่ 5 
พฤศจกิายน 2561

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที ่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

10 จา้งซ่อมแซมตู้ควบคุมการท างาน
เคร่ืองสูบน้ า และมอเตอร์เคร่ือง
สูบน้ าประจ าอาคาร 1, 3 และ
สโมสร

60241 60,241.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

บริษทั ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง
 แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 25/2562 ลงวนัที่ 5 
พฤศจกิายน 2561

11

จา้งเคลือบผิวไม้บานหน้าต่างไม้
สัก หอ้ง 1102 อาคาร 1 ชั้น 1

28100 28100 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 27/2562 ลงวนัที่ 5 
พฤศจกิายน 2561

12 จัดท าเอการประกอบการบรรยาย 
พร้อมเข้ารูปเล่ม

8,981.58 8,981.58 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม.ที.พร้ิน จ ากัด/ 
8,981.58 บาท

บริษทั เอ็ม.ที.พร้ิน จ ากัด/ 
8,981.58 บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขที่ 0026/2562 ลงวนัที่ 5 พ.ย.
 2561

13 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์ยีห่อ้ 
SAMSUNG

         286,653.00           286,653.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัเมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทัเมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง 0019/2562 ลงวนัที่ 5 พฤศจกิายน
 2561

14 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล              2,602.24               2,602.24 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ จ ากดั 
เปน็เงิน 2,602.24 บาท

บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ 
จ ากดั เปน็เงิน 2,602.24 
บาท

 เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 4730 ลว. 6 พ.ย. 
2561

15 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

             7,000.00               7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน , 
ร้านถา่ยเอกสาร เปน็เงิน 
7,000 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
, ร้านถา่ยเอกสาร เปน็เงิน 
7,000 บาท

เปน็ผู้มีอาชีพและผู้จ าหน่าย
โดยตรง

คค 0205/กบค 4743 ลว. 6 พ.ย. 
2561

16 ซ่อมแซมโต๊ะท างานและตู้เกบ็
เอกสารไม้

           10,000.00             10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ นายไพฑูรย ์ออ่นส าราญ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง 0028/2562 ลงวนัที่ 7 พฤศจกิายน
 2561

17 ซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร ยีห่อ้ 
CANNoN

           10,700.00             10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัเมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทัเมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง 0029/2562 ลงวนัที่ 7 พฤศจกิายน
 2561

18 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร              3,959.00               3,959.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0022/2562 ลว. 
07/11/2561

19 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร              9,095.00               9,095.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0023/2562 ลว. 
07/11/2561

20 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร              9,630.00               9,630.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0024/2562 ลว. 
07/11/2561

21 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบ
ดิจติอล

         165,850.00           165,850.00 เฉพาะเจาะจง บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0025/2562 ลว. 
09/11/2561



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

22 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร            10,914.00             10,914.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0026/2562 ลว. 
12/11/2561

23 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์
และเคร่ืองพมิพ์

           11,235.00             11,235.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0027/2562 ลว. 
12/11/2561

24 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร            25,145.00             25,145.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0028/2562 ลว. 
12/11/2561

25 ซ้ือของขวญั (แคนนาดา)
             5,815.00               5,815.00

เฉพาะเจาะจง
บริษทันารายณ์ภณัฑ์ จ ากดั บริษทันารายณ์ภณัฑ์ จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 4860 ลงวนัที่ 13 
พฤศจกิายน 2561

26 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

             9,000.00               9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 9,000 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 9,000 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4842 ลว. 13 พ.ย 
2561

27 จา้งขนถา่ยส่ิงปฏกิลูบอ่เกรอะ                 750.00                  750.00 เฉพาะเจาะจง เขตปอ้มปราบศัตรูพา่ย เปน็
เงิน 750 บาท

เขตปอ้มปราบศัตรูพา่ย เปน็
เงิน 750 บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 4951 ลว. 19 พ.ย. 
2561

28 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถต ารวจ
น าขบวน

             1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั เปน็เงิน 
1,500 บาท

บริษทั ปตท. จ ากดั เปน็เงิน
 1,500 บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 4955 ลว. 20 พ.ย. 
2561

29 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

           18,700.00             18,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 18,700 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 18,700 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4971 ลว. 21 พ.ย. 
2561

30 จา้งซ่อมแซมท่อน้ าภภายนอก
และภายในอาคาร และซ่อมแซม
ฝ้าเพดาน อาคาร 1 ชั้น 1 หอ้ง
กองกฎหมาย

           28,890.00             28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่นส์ 
จ ากดั เปน็เงิน 28,890 บาท

บริษทั ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่นส์
 จ ากดั เปน็เงิน 28,890 
บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 4972 ลว. 21 พ.ย. 
2561

31 ซ้ือกระเช้าของที่ระลึก              1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5004 ลงวนัที่ 22 
พฤศจกิายน 2561

32 ซ้ือวสัดุส าหรับใช้ในพธิเีปดิ
โครงการฝึกอบรม

           12,900.00             12,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้บษุรินทร์ ร้านดอกไม้บษุรินทร์ เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5005 ลงวนัที่ 22 
พฤศจกิายน 2561

33 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุ
กรณ์ะจา้งเหมาถา่ยเอกสาร

             8,400.00               8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน , 
ร้านถา่ยเอกสาร เปน็เงิน 
8,400 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
, ร้านถา่ยเอกสาร เปน็เงิน 
8,400 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5033 ลว. 26 พ.ย. 
2561



วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

34 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

             3,000.00               3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 3,000 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 3,000 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5024 ลว. 26 พ.ย. 
2561

35 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร            13,910.00             13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0030/2562 ลว. 
29/11/2561

36 ชื้อบตัร White Card 535.00                535.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทั ออิอส การ์ด เทคโนโลย ีจ ากดั บริษทั ออิอส การ์ด 
เทคโนโลย ีจ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง

37 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์ยีห่อ้ HP
         463,770.10           463,770.10

เฉพาะเจาะจง บริษทัเมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

บริษทัเมโทรซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย 0029/2562 ลงวนัที่ 29 
พฤศจกิายน 2561

38 จา้งด าเนินกจิกรรมรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต "MOT Zero 
Tolerance" ภายใต้โครงการ
ปอ้งกนัการทุจริตเชิงรุก ประจ าปี
 2562

430,000.00         381,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.แอนท์ แมน ออร์แกไน
เซอร์,บจก.โปร-คอนเซปต์,บ
จก.ใหคู้ณ

บจก.แอนท์ แมน ออร์แกไน
เซอร์

วงเงินไม่เกนิกฎกระทวง ,เสนอ
ราคาต่ าสุด

ใบส่ังจา้ง 0042/2562 ลว.30พย.61


