
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

1 จดัซ้ือแกส๊ลิฟทเ์กา้อีป้ระชมุ 909.50              909.50        เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล
 จ ากดั เปน็เงิน 909.50 บาท

บริษทั โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล
 จ ากดั เปน็เงิน 909.50 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/ กบค 24 ลว. 
04/01/2562

2 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 11,235.00         11,235.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 11,235 บาท

บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 11,235 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0052/2562 ลว.
 02/01/2562

3 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 3,745.00           3,745.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 3,745 บาท

บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 3,745 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0053/2562 ลว.
 02/01/2562

4 จซ้ืัออะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 6,420.00           6,420.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 6,420 บาท

บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 6,420 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0057/2562 ลว.
 18/01/2562

5 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 19,474.00         19,474.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เปน็เงิน 19,474 บาท

บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เปน็เงิน 19,474 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0058/2562 ลว.
 18/01/2562

6 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 7,490.00           7,490.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 7,490 บาท

บริษทั โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ากดั เปน็เงิน
 7,490 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0060/2562 ลว.
 23/01/2562

7 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 16,692.00         16,692.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด้อคคิวเมน้ท ์
โซลูชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็เงิน
 16,692 บาท

บริษทั เคียวเซร่า ด้อคคิวเมน้ท ์
โซลูชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็เงิน
 16,692 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0061/2562 ลว.
 28/01/2562

8 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 3,491.41           3,491.41     เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เปน็เงิน 3,491 บาท

บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เปน็เงิน 3,491 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0062/2562 ลว.
 28/01/2562

9 จดัซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษและเคร่ืองเยบ็กระดาษ 12,449.95         12,449.95   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เปน็
เงิน 12,449.95 บาท

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน)  
เปน็เงิน 12,449.95 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0063/2562 ลว.
 28/01/2562

10 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 32,100.00         32,100.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เคียวเซร่า ด้อคคิวเมน้ท ์
โซลูชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็เงิน
 32,100 บาท

บริษทั เคียวเซร่า ด้อคคิวเมน้ท ์
โซลูชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็เงิน
 32,100 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0064/2562 ลว.
 29/01/2562

11 จดัซ้ือชดุรับแขก 31,190.50         31,190.50   เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล
 จ ากดั เปน็เงิน 31,190.50 บาท

บริษทั โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล
 จ ากดั เปน็เงิน 31,190.50 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที ่0065/2562 ลว.
 29/01/2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที ่1-31 มกรำคม พ.ศ. 2562 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที ่1-31 มกรำคม พ.ศ. 2562 

12 จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าเดือน ม.ค. (กก.) 4,535.00           4,535.00     เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
4,535 บาท

นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
4,535 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ืออืน่ๆ เลขที ่
0062/2562 ลว. 
01/01/2562

13 จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าเดือน ม.ค. (สรค.) 3,725.00           3,725.00     เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
3,725 บาท

นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
3,725 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ืออืน่ๆ เลขที ่
0064/2562 ลว. 
01/01/2562

14 จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าเดือน ก.พ. (สรค.) 3,725.00           3,725.00     เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
3,725 บาท

นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
3,725 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ืออืน่ๆ เลขที ่
0079/2562 ลว. 
31/01/2562

15 จดัซ้ือหนงัสือพมิพ ์ประจ าเดือน ก.พ. (กก.) 4,535.00           4,535.00     เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
4,535 บาท

นายปรีชา  เรืองศรีมัน่ เปน็เงิน 
4,535 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ืออืน่ๆ เลขที ่
0080/2562 ลว. 
31/01/2562

16 จดัซ้ือหนงัสือ Thailand Airline Timetable แบบรายปี 1,000.00           1,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มเีดีย 
คอนชลัแทนด์ จ ากดั เปน็เงิน 
1,000 บาท

บริษทั แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มเีดีย 
คอนชลัแทนด์ จ ากดั เปน็เงิน 
1,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/ กบค 5544 ลว. 
28/12/2561

17 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศศูนยบ์ริการร่วมคมนาคม 11,400.00         11,400.00   เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปูท่อง เปน็เงิน 
11,400 บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปูท่อง  เปน็เงิน 
11,400 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0054/2562 ลงวนัที่
 14 มกราคม 2562

18 จดัซ้ือกระดาษช าระมว้นใหญ่ 89,666.00         89,666.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.ดี. เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ากดั  เปน็เงิน 89,666 บาท

บริษทั เค.เอส.ดี. เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ากดั เปน็เงิน 89,666 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0055/2562 ลงวนัที ่
15 มกราคม 2562

19 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสารและหมกึเคร่ืองพมิพ ์ยีห่อ้ 
FUJI XEROX

303,371.75       303,371.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เปน็เงิน 303,371.75 บาท

บริษทั ฟจู ิซีร็อกซ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เปน็เงิน 303,371.75 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0056/2562 ลงวนัที ่
15 มกราคม 2562

20 จา้งพมิพแ์ฟม้สีฟา้กระทรวงคมนาคม 58,850.00         58,850.00   เฉพาะเจาะจง ส านกัพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราช
กจิจานเุบกษา เปน็เงิน 58,850 
บาท

ส านกัพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราช
กจิจานเุบกษา เปน็เงิน 58,850 
บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0059/2562 ลงวนัที่
 22 มกราคม 2562

21 จดัซ้ือฉากกัน้หอ้ง 30,039.04         30,039.04   เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล
 จ ากดั เปน็เงิน 30,039 บาท

บริษทั โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชัน่แนล
 จ ากดั เปน็เงิน 30,039 บาท

เปน็ผู้จ าหนา่ยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0066/2562 ลงวนัที ่
30 มกราคม 2562

22 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ CROWN รุ่น 
XLS602E

3,745.00           3,745.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั มหาจกัร ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั
 เปน็เงิน 3,745 บาท

บริษทั มหาจกัร ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั
  เปน็เงิน 3,745 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 160 ลงวนัที ่
10 มกราคม  2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที ่1-31 มกรำคม พ.ศ. 2562 

23 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง กตท. 3,200.00           3,200.00     เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปทูอง  เปน็เงิน 
3,200 บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปทูอง เปน็เงิน 
3,200 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0045/2562 ลงวนัที่
 19 ธนัวาคม 2562

24 จา้งซ่อมแซมล าโพงกลางแจง้ ยีห่อ้ JBL รุ่น EOS 1500 4,729.40           4,729.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั มหาจกัร ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั
 เปน็เงิน 4,729.40 บาท

บริษทั มหาจกัร ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั
 เปน็เงิน 4,729.40 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 5191 ลงวนัที ่
6 ธนัวาคม 2562

25 จา้งซ่อมแซมนาฬิกาดิจติอลประจ าหอประชมุ 1,200.00           1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อซีีพ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เปน็เงิน 1,200 บาท

บริษทั อซีีพ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เปน็เงิน 1,200 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 161 ลงวนัที ่
10 มกราคม 2562

26 จด้ซ้ือวสัดุหมอ้ต้มน้ าร้อน 8,399.50           8,399.50     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเสรีเอน็จเินยีร่ืง จ ากดั 
เปน็เงิน 8,399.50 บาท

บริษทั ไทยเสรีเอน็จเินยีร่ืง จ ากดั 
เปน็เงิน 8,399.50 บาท

เปน็ผู้จ าหนา่ยโดยตรง คค 0205/กบค 262 ลงวนัที ่
16 มกราคม 2562

27 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ 16,296.10         16,296.10   เฉพาะเจาะจง บริษทั อรุโนทยัการไฟฟา้ จ ากดั เปน็
เงิน 16,296.10 บาท

บริษทั อรุโนทยัการไฟฟา้ จ ากดั เปน็
เงิน 16,296.10 บาท

เปน็ผู้จ าหนา่ยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0066/2562 ลงวนัที ่
11 มกราคม 2562

28 จดัซ้ือของขวญัเพือ่ใชใ้นการจดังานฉลองวนัเด็กแหง่ชาติ
ประจ าป ีพ.ศ. 2562

20,000.00         20,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหนา่ยถงุเทา้นกัเรียน เปน็เงิน
 20,000 บาท

ร้านจ าหนา่ยถงุเทา้นกัเรียน เปน็เงิน
 20,000.- บาท

เปน็ผู้จ าหนา่ยโดยตรง คค 0205/กบค 153 ลว. 10 
ม.ค. 62

29 จดัจา้งซ่อมแซมทอ่น้ าโถปสัสาวะหอ้งน้ าชาย อาคาร
สโมสรและหอประชมุ คค. ชัน้ 2

12,840.00         12,840.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิกส์ สมายล์ โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
เปน็เงิน 12,840.- บาท

บริษทั ซิกส์ สมายล์ โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
เปน็เงิน 12,840.- บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 287 ลว. 16 
ม.ค. 62

30 จดัจา้งผลิตเส้ือโปโลสีขาว 80,250.00         80,250.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั จงิเฉงิ จ ากดั เปน็เงิน 
80,250.- บาท

บริษทั จงิเฉงิ จ ากดั เปน็เงิน 
80,250.- บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 300 ลว. 18 
ม.ค. 62

31 จดัจา้งผลิตเส้ือโปโลคอจนีสีชมพ ูและเส้ือโปโลสีมว่ง 75,970.00         75,970.00   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอฟทเูจ 
(ส านกังานใหญ)่  เปน็เงิน 75,970.-
 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอฟทเูจ เปน็เงิน 
75,970.- บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 316 ลว. 18 
ม.ค. 62

32 จดัพมิพป์า้ยไวนลิ ปา้ยประชาสัมพนัธส์ าหรับการจดั
โครงการ PR MOT FORUM 2019ฯ

14,038.40         14,038.40   เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทีน่ีม่ดีีไซน ์
(ส านกังานใหญ)่

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ทีน่มีดีีไซน ์เปน็เงิน
 14,038.40 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 329 ลว. 22 
ม.ค. 62

33 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนาเชงิปฏบิติัการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างองค์
ความรู้การบริหารงานคลัง กบั พรบ.วนิยัการเงินการคลังฯ

35,000.00         35,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหนา่ยวสัดุเคร่ืองเขยีน เปน็เงิน
 35,000.- บาท

ร้านจ าหนา่ยวสัดุเคร่ืองเขยีน เปน็เงิน
 35,000.- บาท

เปน็ผู้จ าหนา่ยโดยตรง คค 0205/กบค 328 ลว. 22 
ม.ค. 62

34 จดัจา้งถา่ยท าและบนัทกึภาพวดิีโอ พร้อมตัดต่อล าดับภาพ 35,000.00         35,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน HUG MEDIA (ฮักมเีดีย) เปน็
เงิน 35,000.- บาท

ร้าน HUG MEDIA (ฮักมเีดีย) เปน็
เงิน 35,000.- บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 435 ลว. 28 
ม.ค. 62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที ่1-31 มกรำคม พ.ศ. 2562 

35 จา้งเหมาฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ืองการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการปฏบิติังานส าหรับบคุลากรใน
สังกดั สปค. และ สรค. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

350,000.00       340,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นวิยอร์ค องิลิช เลิร์นนิง่ เซน
เตอร์ จ ากดั เงิน 340,000 บาท

บริษทั นวิยอร์ค องิลิช เลิร์นนิง่ เซน
เตอร์ จ ากดั เปน็เงิน 340,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชพีโดยตรง สปค.35/2562 ลว. 7 ก.พ. 
2562


