
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

จดัท ำตรำยำง ประจ ำห้องรองปลัดกระทรวง
คมนำคม หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนทำงหลวง จ ำนวน 11 ดวง 2,771.30           2,771.30         เฉพำะเจำะจง

หจก.สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ เป็น
เงิน 2,771.30 บำท

หจก.สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ เป็น
เงิน 2,771.30 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง

ยืมเงินทดรองรำชกำร เลขที่ 
285/62 ลว.1 มีค.62

2 จดัท ำตรำยำง ประจ ำ ตรค. จ ำนวน 9 ดวง 1,123.50           1,123.50         เฉพำะเจำะจง
หจก.สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ เป็น
เงิน 1,123.50 บำท

หจก.สำกลตรำยำงและกำรพิมพ์ เป็น
เงิน 1,123.50 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ยืมเงินทดรองรำชกำร เลขที่ 
285/62 ลว.1 มีค.62

3

จำ้งพิมพ์เอกสำรประกอบกำรบรรยำย ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรบูรณำกำรยกระดับคะแนนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 4,207.78           4,207.78         เฉพำะเจำะจง

หจก.อรุณกำรพิมพ์ เป็นเงิน 
4,207.78 บำท

หจก.อรุณกำรพิมพ์ เป็นเงิน 
4,207.78 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 0115/2562 
ลว.21 มีค.62

4

จดัท ำแผ่นพับส ำหรับใช้ในกำรรณรงค์หำเสียง
สนับสนุนกำรสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกคณะ
มนตรี IMO ส ำหรับวำระปี 2563-2564 60,990 60,990.00

เฉพำะเจำะจง
บริษัท ซัคเซส โคอ็อพพึเรชั่น จ ำกัด 
เสนอรำคำ 60,990 บำท

บริษัท ซัคเซส โคอ็อพพึเรชั่น จ ำกัด 
รำคำ 60,990 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังจำ้งเลขที่ 103/2562 ลง
วนัที่ 29 มีนำคม 2562

5 จดัซ้ือชุดรับแขก และโต๊ะประชุมพร้อมเก้ำอี้ 200,769 200,769.45
เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกัด 

เสนอรำคำ 200,769.45 บำท
บริษัท ซัคเซส โคอ็อพพึเรชั่น จ ำกัด 
รำคำ 60,990 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2562 ลงวนัที่
 20 มีนำคม 2562

6 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 2,568.00 2,568.00
เฉพำะเจำะจง บริษัท โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 2,568 บำท
บริษัท โอ..พ.ีซี.รี.แคร์ จ ำกัด รำคำ 
2,568 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2562 ลงวนัที่
 13 มีนำคม 2562

7 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,959 3,959.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท เคียวเซร่ำ ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เสนอ
รำคำ 3,959 บำท

บริษัท เคียวเซร่ำ ด็อคคิวเม้นท์
โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำ 
3,959 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2562 ลงวนัที่
 21 ธนัวำคม 2562

8 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 13,910 13,910.00
เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด เสนอรำคำ 13,910 บำท
บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด รำคำ 13,910 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2562 ลงวนัที่
 13 มีนำคม 2562

9 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 27,927 27,927.00
เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด เสนอรำคำ 27,927 บำท
บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด รำคำ 13,910 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2562 ลงวนัที่
 19 มีนำคม 2562

10 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1,605 1,605.00
เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด เสนอรำคำ 1,605 บำท
บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด รำคำ 1,605 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2562 ลงวนัที่
 19 มีนำคม 2562

11 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 10,165 10,165.00
เฉพำะเจำะจง บริษัท โอ.พ.ีซี.รี.แคร์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 10,165  บำท
บริษัท โอ..พ.ีซี.รี.แคร์ จ ำกัด รำคำ 
10,165 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2562 ลงวนัที่
 11 กุมภำพันธ ์2562

12 จดัซ้ือของขวญั 16,800.00         16,800.00       
เฉพำะเจำะจง บริษัท จมิ ทอมป์สัน จ ำกัด เป็นเงิน 

16,800 บำท
บริษัท จมิ ทอมป์สัน จ ำกัด เป็นเงิน 
16,800 บำท

เป็นผู้จ ำหน่ำยโดยตรง คค 0205/กบค 970 ลงวนัที่ 8 
มีนำคม 2562

13 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศห้องท ำงำน สสอ. 8,500.00           8,500.00         
เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 

8,500 บำท
นำยเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง  เป็นเงิน 
8,500 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังจำ้ง 0078/2562 ลงวนัที่ 
19 มีนำคม 2562

14 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศห้องท ำงำนกตท. 3,200.00           3,200.00         
เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 

3,200 บำท
นำยเกียรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 
3,200 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังจำ้ง 0080/2562 ลงวนัที่ 
22 มีนำคม 2562

15 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้อง รปค.(ขส.) 7,450.00           7,450.00         
เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสกสรรแอร์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ำกัด เป็นเงิน 7,450 บำท
ร้ำนเสกสรรแอร์ แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ำกัด  เป็นเงิน 7,450 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังจำ้ง 0099/2562 ลงวนัที่ 
1 มีนำคม 2562

16 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ห้องห้องประชุม 1 4,850.00           4,850.00         
เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสกสรรแอร์ แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ำกัด  เป็นเงิน 4,850 บำท
ร้ำนเสกสรรแอร์ แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ำกัด เป็นเงิน 4,850 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง ใบส่ังจำ้ง 0098/2562 ลงวนัที่ 
1 มีนำคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มีนำคม 2562
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

วันที ่1-31 มีนำคม พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มีนำคม 2562
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

วันที ่1-31 มีนำคม พ.ศ. 2562

17 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 14,926.50         14,926.50       
เฉพำะเจำะจง บริษัท อรุโณทัยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด เป็น

เงิน 14,926.50 บำท
บริษัท อรุโณทัยกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด เป็น
เงิน 14,926.50 บำท

เป็นผู้จ ำหน่ำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0113/2562 ลงวนัที่ 
19 มีนำคม 2562

18
จำ้งซ่อมแซมซุ้มประตูหน้ำลิฟต์อำคำรสโมสรและ
หอประชุม ชั้น 1 11,770.00         11,770.00       

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหชำญ นิวสตำร์ 
เอ็นจเินียร่ิง เป็นเงิน 11,770 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหชำญ นิวสตำร์ 
เอ็นจเินียร่ิง เป็นเงิน 11,770 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังจำ้ง 0091/2562 ลงวนัที่ 
25 กุมภำพันธ ์2562

19
จำ้งซ่อมแซมห้องน้ ำภำยในห้องท ำงำน รปค.(ขส.)
 อำคำร 1 ชั้น 2 28,248.00         28,248.00       

เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหชำญ นิวสตำร์ 
เอ็นจเินียร่ิง เป็นเงิน 28,248 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหชำญ นิวสตำร์ 
เอ็นจเินียร่ิง เป็นเงิน 28,248 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังจำ้ง 0106/2562 ลงวนัที่ 
12 มีนำคม 2562

20 จำ้งซ่อมแซมห้องท ำงำน สบร. อำคำร 3 ชั้น 2 64,605.53         64,605.53       

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหชำญ นิวสตำร์ 
เอ็นจเินียร่ิง เป็นเงิน 64,605.53 
บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหชำญ นิวสตำร์ 
เอ็นจเินียร่ิง เป็นเงิน 64,605.53 
บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังจำ้ง 0086/2562 ลงวนัที่ 
14 กุมภำพันธ ์2562

21
จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองขยำยเสียง ยี่ห้อ CROWN รุ่น 
XLS402E 1,070.00           1,070.00         

เฉพำะเจำะจง บริษัท มหำจกัร ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด
 เป็นเงิน 1,070 บำท

บริษัท มหำจกัร ดีเวลอปเมนท์ จ ำกัด
 เป็นเงิน 1,070 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง คค 0205/กบค 1081 ลงวนัที่ 
15 มีนำคม 2562

22 จดัจำ้งผลิตเส้ือโปโลสีขำว 80,250.00         80,250.00       
เฉพำะเจำะจง บริษัท จงิเฉิง จ ำกัด  เป็นเงิน 

80,250 บำท
บริษัท จงิเฉิง จ ำกัด เป็นเงิน 
80,250 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง คค 0205/กบค 1094 ลว. 19 
มี.ค. 62

23

จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ส ำหรับ
กิจกรรมที่ 2.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกณฑ์
มำตรฐำนคุณธรรมฯ 14,625.00         14,625.00       

เฉพำะเจำะจง
ร้ำนจ ำหน่ำยวสัดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 17,400 บำท

ร้ำนจ ำหน่ำยวสัดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 14,625 บำท

เป็นผู้จ ำหน่ำยโดยตรง
คค 0205/กบค 1136 ลว. 21 
มี.ค. 62

24
จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ โครงกำรสง
เสริมประสิทธภิำพในกำรท ำงำน 4,000.00           4,000.00         

เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำหน่ำยวสัดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 4,000 บำท

ร้ำนจ ำหน่ำยวสัดุเคร่ืองเขียน เป็นเงิน
 4,000 บำท

เป็นผู้จ ำหน่ำยโดยตรง คค 0205/กบค 1137 ลว. 21 
มี.ค. 62

25
จดัซ้ือม่ำนปรับแสงและวอลล์เปเปอร์ประจ ำห้อง 
ตรค. 56,600.00         56,600.00       

เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปิออร์ เดคคอร์  เป็นเงิน 
56,600.- บำท

ร้ำน ปิออร์ เดคคอร์ เป็นเงิน 
56,600.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง คค 0205/กบค 970 ลว. 8 มี.ค.
 62

26
จด้จำ้งติดฟิล์มติดกระจกห้องนักข่ำวประจ ำ
กระทรวงคมนำคม 8,024.11           8,024.11         

เฉพำะเจำะจง บริษัท ว ีเอส พี ฟอร์จนู บิสซิเนส 
จ ำกัด เป็นเงิน 8,024.11 บำท

บริษัท ว ีเอส พี ฟอร์จนู บิสซิเนส 
จ ำกัด เป็นเงิน 8,024.11 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง คค 0205/กบค 979 ลว. 8 มี.ค.
 62

27
จดัซ้ือม่ำนปรับแสงและวอลล์เปเปอร์ประจ ำห้อง 
ตรค. 8,500.00           8,500.00         

เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปิออร์ เดคคอร์  เป็นเงิน 
8,500.- บำท

ร้ำน ปิออร์ เดคคอร์ เป็นเงิน 
8,500.- บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง คค 0205/กบค 1035 ลว. 13 
มี.ค. 62

28
จดัจำ้งท ำควำมสะอำดพรมปูพื้นประจ ำห้อง
ประชุม 2, 3 และอำคำรสโมสรฯ 62,778.78         62,778.78       

เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เค.เอ็ม. 
อินเตอร์เทค จ ำกัด เป็นเงิน 
62,778.78 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เค.เอ็ม. 
อินเตอร์เทค จ ำกัด เป็นเงิน 
62,778.78 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
คค 0205/กบค 1101 ลว. 19 
มี.ค. 62

29 จดัจำ้งซักเก้ำอี้ส ำหรับใช้ในกำรประชุม 32,100.00         32,100.00       

เฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เค.เอ็ม. 
อินเตอร์เทค จ ำกัด เป็นเงิน 
32,100 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เค.เอ็ม. 
อินเตอร์เทค จ ำกัด เป็นเงิน 
32,100 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
คค 0205/กบค 1145 ลว. 21 
มี.ค. 62

30
จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2562 
(กก.)            5,420.00          5,420.00

เฉพำะเจำะจง
นำยปรีชำ เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 
5,420 บำท

นำยปรีชำ เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 
5,420 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังซ้ือ 80/2562 ลว. 28 ก.พ.
 2562

31
จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2562 
(สรค.)            3,250.00          3,250.00

เฉพำะเจำะจง
นำยปรีชำ เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 
3,250 บำท

นำยปรีชำ เรืองศรีมั่น เป็นเงิน 
3,250 บำท

เป็นผู้มีอำชีพโดยตรง
ใบส่ังซ้ือ 79/2562 ลว. 28 ก.พ.
 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มีนำคม 2562
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

วันที ่1-31 มีนำคม พ.ศ. 2562

32
จำ้งโคงกำรพัฒนำศูนย์บูรณำกำรกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบแห่งชำติ NMTIC ระยะที่ 2    13,340,000.00 13,294,000.00 e-bidding

บริษัท ทรำนส์โค้ด จ ำกัด เป็นเงิน 
13,359,000 บำท

บริษัท ทรำนส์โค้ด จ ำกัด เป็นเงิน 
13,294,000 บำท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเป็นผู้ชนะกำรเสนอ
รำคำ

สัญญำเลขที่ สปค.39/2562 ลง
วนัที่ 29 มีนำคม 2562

33

จำ้งท ำงำนผลิตและเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ ์เพื่อ
เผยแพร่ประชำสัมพันธแ์ละสร้ำงกำรรับรู้ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลและกระทรวงคมนำคมและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
คมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕      5,400,000.00 4,400,000.00 e-bidding

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จ ำกัด เป็นเงิน
 4,470,905 บำท

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จ ำกัด เป็นเงิน
 4,400,000 บำท

เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
และชนะกำรเสนอรำคำ

สัญญำเลขที่ สปค.41/2562 ลง
วนัที่ 29 มีนำคม 2562

บริษัท ไบร์ท ทีว ีจ ำกัด เป็นเงิน 
5,151,151 บำท
บริษัท นำรำซีซเท็ม จ ำกัด เป็นเงิน 
4,889,000.- บำท

34

จำ้งเป็นที่ปรึกษำตำมโครงกำรจดัท ำแผนแม่บท  
กำรประชำสัมพันธข์องกระทรวงคมนำคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕      3,000,000.00 2,880,000.00

ประกำศเชิญ
ชวน

ส ำนักงำนศูนย์วจิยัและให้ค ำปรึกษำ
แห่งมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ เป็น
เงิน 2,980,000 บำท

ส ำนักงำนศูนย์วจิยัและให้ค ำปรึกษำ
แห่งมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ เป็น
เงิน 2,880,000 บำท

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
และชนะกำรเสนอรำคำ

สัญญำเลขที่ สปค.42/2562 ลง
วนัที่ 29 มีนำคม 2562


