
แบบ สขร. 1

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

1 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

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

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 7,000 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5144 ลว. 3 ธ.ค. 61

2 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน้ตบุก๊

             4,815.00               4,815.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0031/2562 ลว. 
03/12/2561

3 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์            13,905.72             13,905.72 เฉพาะเจาะจง บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0032/2562 ลว. 
03/12/2561

4 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์              5,637.83               5,637.83 เฉพาะเจาะจง บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0033/2562 ลว. 
03/12/2561

5 จดัซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือนธนัวาคม              4,035.00               4,035.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เรืองศรีมั่น นายปรีชา เรืองศรีมั่น เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ืออืน่ๆ เลขที่ 0048/2562 ลว.
 03/12/2561

6 จดัซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือนธนัวาคม              3,125.00               3,125.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เรืองศรีมั่น นายปรีชา เรืองศรีมั่น เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ืออืน่ๆ เลขที่ 0049/2562 ลว.
 03/12/2561

7 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์

           17,400.00             17,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 17,400 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 17,400 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5162 ลว. 4 ธ.ค. 61

8 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร            14,017.00             14,017.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0034/2562 ลว. 
04/12/2561

9 จดัท าตรายาง              1,112.80               1,112.80 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลตรายาง หจก. สากลตรายาง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5176 ลว. 
06/12/2561

10 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 5179 ลว. 6 ธ.ค. 61

11 จดัจา้งพมิพป์า้ยไวนิลพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ์ฯ 
พร้อมค่าติดต้ัง และค่าร้ือถอน

           14,873.00             14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ จ ากดั 
เปน็เงิน 14,873 บาท

บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ 
จ ากดั เปน็เงิน 14,873 บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5177 ลว. 6 ธ.ค. 61

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



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

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

12 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ กจิกรมที่ 1 สัมมนาเชิง
ปฏบิติัการปรับฐานคิดสร้าง
ค่านิยมฯ

             2,800.00               2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 2,800 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 2,800 บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5178 ลว. 6 ธ.ค. 61

13 จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร          165,600.00           165,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์แอนด์
เซฟ จ ากดั

บ. วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์
แอนด์เซฟ จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0036/2562 ลว. 
07/12/2561

14 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์              5,637.83               5,637.83 เฉพาะเจาะจง บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0037/2562 ลว. 
11/12/2561

15 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองดูดฝุ่น              2,354.00               2,354.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0038/2562 ลว. 
11/12/2561

16 จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการฝึกอบรม “ฉันคือ...
ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 41

           14,570.00             14,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณการพมิพ์ หจก.อรุณการพมิพ์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0050/2562 ลว.11ธค.61

17 จา้งซ่อมแซมจอ VDO Wall 
ประจ าหอ้งประชุม ชั้น 3 
อาคารสโมสรและหอประชุม

55618.60 55618.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เท็น อนิทีเกรดเต็ด ซิส
เต็มอ(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั เท็น อนิทีเกรดเต็ด 
ซิสเต็มอ(ประเทศไทย) จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0040/2562 ลงวนัที่ 
12 ธนัวาคม 2561

18 ซ้ือสายสัญญาณโทรศัพท์ 3040 3040 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดไวซ์ ไอพ ีอนิฟนิิท 
จ ากดั

บริษทั แอดไวซ์ ไอพ ีอนิฟิ
นิท จ ากดั

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4438 ลงวนัที่ 12 
ธนัวาคม 2561

19 จดัจา้งท าปา้ยชื่อติดหน้าหอ้ง
ท างาน สรค.

                400.00                  400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เปน็เงิน
 400.- บาท

ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เปน็
เงิน 400.- บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5286 ลว.13 ธ.ค. 
61

20 จดัจา้งบ ารุงรักษาและตัดแต่ง
ต้นไม้ภายใน สปค.

             6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวญัทอง ไพรบรูณ์ เปน็
เงิน 6,000.- บาท

นายขวญัทอง ไพรบรูณ์ เปน็
เงิน 6,000.- บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5287 ลว.13 ธ.ค. 
61

21 จดัซ้ือสต๊ิกเกอร์ใส                 240.00                  240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เปน็เงิน
 240.- บาท

ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เปน็
เงิน 240.- บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5288 ลว.13 ธ.ค. 
61

22 จดัจา้งท าปา้ยชื่อติดหน้าหอ้ง
รับรอง

                200.00                  200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เปน็เงิน
 200.- บาท

ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เปน็
เงิน 200.- บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 2589 ลว.13 ธ.ค. 
61

23 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาเชิงปฏบิติัการอบรม
หลักสูตร "การเสริมสร้างองค์
ความรู้การบริหารงานคลัง กบั 
พรบ.วนิัยการเงินการคลังฯ

             9,450.00               9,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน 
เปน็เงิน 9,450.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน
 เปน็เงิน 9,450.- บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5295 ลว.13 ธ.ค. 
61



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

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

24 จดัท าตรายาง                 360.00                  360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหบล็อกตรายาง ร้าน สหบล็อกตรายาง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5400 ลว. 
18/12/2561

25 จดัจา้งซ่อมแซมฝ้าเพดานและ
เปล่ียนโคมไฟส่องสวา่งหอ้ง
ท างาน กองกฎหมาย

         126,938.08           126,938.08 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่นส์ 
จ ากดั เปน็เงิน 126,938.08
 บาท

บริษทั ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่นส์
 จ ากดั เปน็เงิน 
126,938.08 บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5403 ลว.18 ธ.ค. 
61

26 จดัท าตรายาง              1,455.20               1,455.20 เฉพาะเจาะจง หจก. สากลตรายาง หจก. สากลตรายาง เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5415 ลว. 
19/12/2561

27 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร              1,284.00               1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0046/2562 ลว. 
19/12/2561

28 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์            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 0047/2562 ลว. 
19/12/2561

29 จดัจา้งพมิพป์า้ยไวนิล
ประชาสัมพนัธก์ารกอ่สร้าง
ศูนยบ์ริการร่วมคมนาคมใหม่

             1,059.30               1,059.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ จ ากดั 
เปน็เงิน 1,059.30 บาท

บริษทั ฮัลโหล องิค์เจท็ 
จ ากดั เปน็เงิน 1,059.30 
บาท

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 5432 ลว.20 ธ.ค. 
61

30 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ กจิกรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏบิติัการและจดัท าแผนปฏบิติั
การปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทุจริตฯ คร้ังที่ 3ฯ

           12,000.00             12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวดัสุเคร่ืองเขยีน
และอปุกรณ์ เปน็เงิน 
12,000.- บาท

ร้านจ าหน่ายวดัสุเคร่ือง
เขยีนและอปุกรณ์ เปน็เงิน 
12,000.- บาท

เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 5454 ลว.20 ธ.ค. 
61

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

บ. เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0048/2562 ลว. 
21/12/2561

32 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร              1,284.00               1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บ. ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0049/2562 ลว. 
21/12/2561

33 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร              3,745.00               3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั บ. โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็ผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0050/2562 ลว. 
21/12/2561

34

จ้างพมิพเ์อกสารประกอบการบรรยาย
 ประชุมชี้แจงแผนปฏบิติัการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ

                  8,400.00               8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณการพมิพ์ หจก.อรุณการพมิพ์ เปน็ผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0058/2562 ลว.21ธค.61



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

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

35 จา้งผลิตและออกอากาศสารคดี
และสปอตวทิย ุเพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพนัธก์ารพฒันาความรู้
ด้านการคมนาคมขนส่งและ
รณรงค์การเดินทางอยา่ง
ปลอดภยั ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๒

      1,300,000.00        1,300,000.00 e-bidding
บริษทั วไิลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์

 จ ากดั
บริษทั วไิลเซ็นเตอร์แอนด์

ซันส์ จ ากดั
เนื่องจากเปน็ผู้ที่มีคะแนนรวม

มากที่สุด
สปค.29/2562 ลว. 12 ธ.ค.61

บริษทั ยเูค โปร จ ากดั


