
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1

จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ
ฝึกอบรม “ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 42

17,500.00    17,500.00    เฉพาะเจาะจง

หจก.อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 17,500
 บาท

หจก.อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 17,500
 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง
ใบส่ังจ้าง 0090/2562 ลงวันที่ 
25 กพ.62

2
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน กตท

3,700.00      3,700.00      เฉพาะเจาะจง
นายเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 
3,700 บาท

นายเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 
3,700 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0068/2562 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2562

3
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน กบท

2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง
นายเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 
2,500 บาท

นายเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 
2,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0069/2562 ลงวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2562

4
จ้างเคล่ือนย้ายเคร่ืองปรับอากาศห้อง รปค. (คพ)

13,150.00    13,150.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านเสกสรรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็น
เงิน 13,150 บาท

ร้านเสกสรรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส  เป็น
เงิน 13,150 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0070/2562 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2562

5

จ้างซ่อมแซมห้องน  าหญิง ห้องน  าชาย และ
ปรับปรุงสีผนังภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั น 1 สถานที่ปฏิบัติงานของ สคอ.

170,147.12  170,147.12  เฉพาะเจาะจง

บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากัด  
เป็นเงิน 170,147.12 บาท

บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากัด  
เป็นเงิน 170,147.12 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง

ใบส่ังจ้าง 0084/2562 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2562

6
จัดซื อหมึกเคร่ืองโทรสาร ยี่ห้อ ริโก้

37,450.00    37,450.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น
เงิน 37,450 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น
เงิน 37,450 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซื อ 0071/2562 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2562

7
จัดซื อของขวัญ

8,920.00      8,920.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด เป็นเงิน 
8,920 บาท

บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากัด เป็นเงิน 
8,920 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 637 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ์ 2562

8
จ้างซ่อมแซมห้องน  าอาคารบ านาญ ชั น 3

3,745.00      3,745.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากัด  
เป็นเงิน 3,745 บาท

บริษัทซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากัด เป็น
เงิน 3,745 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0087/2562 ลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2562

9
จ้างท าความสะอาดโคมไฟคริสตัล

15,515.00    15,515.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงไทย ไล้ท์ติ ง จ ากัด เป็นเงิน
 15,515 บาท

บริษัท กรุงไทย ไล้ท์ติ ง จ ากัด  เป็นเงิน
 15,515 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0072/2562 ลงวันที่ 
24  มกราคม 2562

10
สวิตซ์กดเปิดประตู

800.00         800.00         เฉพาะเจาะจง
ร้านเอสพีบ้านหม้อ เป็นเงิน 800 บาท ร้านเอสพีบ้านหม้อ เป็นเงิน 800 บาท เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง คค 0205/กบค 395 ลงวันที่ 24

 มกราคม 2562

11
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องประชุม 2

32,303.30    32,303.30    เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพลรุ่งเรืองซัพ
พลาย เป็นเงิน 32,303.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพลรุ่งเรืองซัพ
พลาย เป็นเงิน 32,303.30 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0039/2562 ลงวันที่ 
12 ธันวาคม 2562

12
จ้างซ่อมแซมก าแพงคอนกรีตด้านข้างอาคาร 2 
และอาคาร 3 185,110.00  185,110.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิกส์ สมาย โซลูชั่น จ ากัด เป็น
เงิน 185,110 บาท

บริษัท ซิกส์ สมาย โซลูชั่น จ ากัด เป็น
เงิน 185,110 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0037/2562 ลงวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2562

13
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 16,906.00    16,906.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอนท์แมน ออร์แกไนเซอร์ 
จ ากัด เป็นเงิน 16,906 บาท

บริษัท แอนท์แมน ออร์แกไนเซอร์ 
จ ากัด เป็นเงิน 16,906 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0082/2562 ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2562

14
จ้างเปล่ียนวอลลเปเปอร์และซักผ้าม้าน ห้อง 
รปค.(ขส.) อาคาร 1 ชั น 2 131,000.00  131,000.00  เฉพาะเจาะจง

ร้านปีออร์เดคคอร์ เป็นเงิน 131,000
 บาท

ร้านปีออร์เดคคอร์  เป็นเงิน 
131,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจ้าง 0081/2562 ลงวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2562
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

วันที่ 1-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2562
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

วันที่ 1-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

15
จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

36,700.00    36,700.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 7,000 บาท

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 36,700 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 581 ลว. 7 ก.พ.
 62

16
จัดซื อกระเป๋าใส่เอกสาร

11,880.00    11,880.00    เฉพาะเจาะจง
ร้านรัตนพัชร เทรดดิ ง เป็นเงิน 
11,880 บาท

ร้านรัตนพัชร เทรดดิ ง เป็นเงิน 
11,880.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 740 ลว. 21 
ก.พ. 62

17
จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ โครงการ ฉัน
คือข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 42 20,500.00    20,500.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 4,000 บาท

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 20,500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 741 ลว. 21 
ก.พ. 62

18

จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ส าหรับการ
จัดซุ้มโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 23,000.00    23,000.00    เฉพาะเจาะจง

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 2,800 บาท

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 23,000.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง
คค 0205/กบค 747 ลว. 21 
ก.พ. 62

19
จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ส าหรับ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานฯ 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 2,800 บาท

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 4,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 766 ลว. 25 
ก.พ. 62

20

จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ โครงการการ
ปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
 ส าหรับบุคลากร ของ สรค. 3,927.00      3,927.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 9,450.- บาท

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 3,927.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง
คค 0205/กบค 816 ลว. 26 
ก.พ. 62

21
จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ส าหรับ
กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 9,450.- บาท

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 4,500.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 834 ลว. 27 
ก.พ. 62

22
จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ กป. 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 9,450.- บาท

ร้านจ าหน่ายวัสดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 2,500.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 836 ลว. 27 
ก.พ. 62

23

จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ
ของกระทรวงคมนาคม 25,186,000 25,024,600

e-bidding 1. บริษัท  ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  เป็นเงิน 
24,650,000 บาท

บริษัท  ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด  เป็นเงิน 
24,600,000 บาท

เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด 
และชนะการเสนอราคา สัญญาเลขที่ สปค.37/2562 ลง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 
จ ากัด เป็นเงิน 24,700,000 บาท


