
แบบ สขร. 1

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

1 งานจา้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
หลักเกณฑ์การตรวจประเมนิโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อ
คนพิการและผู้สูงอายขุองกระทรวง

  2,970,000.00  3,000,000.00 คัดเลือก 1. มหาวทิยาลัยนเรศวร ร่วมกบับริษัท ทีเค
เอน็ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั  
(เสนอราคา 3,935,353 บาท)

1. มหาวทิยาลัยนเรศวร ร่วมกบับริษัท ทีเค
เอน็ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั  
(เสนอราคา 2,970,000 บาท)

เป็นผู้ที่มคุีณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้นและได้

คะแนนด้านคุณภาพสูงสุด

สัญญาเลขที่  สปค.46/2562 
ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562

2.  บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จเินียร่ิง คอนซัล
แตนท์ จ ากดั (เสอราคา 3,000,000 บาท)

2 จา้งที่ปรึกษาโครงการจดัท าแผนบูรณา
การการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเขา้ถงึ
โครงขา่ยการคมนาคมขนส่งในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ

  7,000,000.00  7,000,000.00 คัดเลือก 1.บจก.พีเอสเค คอนซัลแทนส์ ร่วมกบั 
บจก.อนิฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ และบ
จก. ทรานส์คอนซัลท์ เสนอราคา 
6,998,335.00 บาท

บจก.พีเอสเค คอนซัลแทนส์ ร่วมกบั บจก.
อนิฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ และบจก. 
ทรานส์คอนซัลท์ เป็นเงิน 6,920,000.- 
บาท

มคุีณสมบัติและยื่น
ขอ้เสนอถกูต้องครบถว้น

สัญญาเลขที่ 40/2562 ลงวนัที่
 9 เมษายน 2562

 2.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) ร่วมกบั สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) เสนอราคา 7,000,000.- บาท

3 จดัท าตรายาง ประจ าฝ่ายการเงิน จ านวน 
6 ดวง

            510.00            510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เสนอราคา 510.- 
บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง 510.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
โดยตรง

ยมืเงินทดรองราชการ เลขที่ 
354/62 ลงวนัที่ 3 เมษายน 
2562

4 จดัท าตรายาง ประจ ากองการต่างประเทศ
 จ านวน 3 ดวง

            580.00            580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เสนอราคา 530.- 
บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง 530.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
โดยตรง

ยมืเงินทดรองราชการ เลขที่ 
354/62 ลงวนัที่ 3 เมษายน 
2562

5 จา้งท ากรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระ
เจา้อยู่หัวมหาวชริาลงกรณ์ รัชกาลที่ 10

         5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ เฟรม เป็นเงิน 5,000.- บาท ร้านกรุงเทพ เฟรม เป็นเงิน 5,000.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1311 ลงวนัที่
 3 เมษายน 2562

6 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์, จดัซ้ือ
ขอสมนาคุณในการศึกษาดูงาน, จดัซ้ือ
กระเป๋าใส่เอกสาร และจา้งเหมาถา่ย
เอกสาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นบต. 
รุ่นที่ 11

       36,720.00       36,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
36,720 บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
36,720 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1340 ลงวนัที่
 5 เมษายน 2562

7 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ และ
จา้งเหมาถา่ยส าเนาเอกสาร โครงการ
สัมมนาและอภิปรายเร่ือง แนวทางการ
บังคับใชก้ฎหมายวา่ด้วยการเวนคืนฯ

         5,880.00         5,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) เป็น
เงิน 5,880.- บาท

บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) เป็น
เงิน 5,880.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1532 ลงวนัที่
 23 เมษายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2561
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1 - 30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน 2561
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1 - 30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562

8 จา้งบ ารุงรักษาและตัดแต่งต้นไมภ้ายใน 
สปค.

         6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวญัทอง  ไพรบูรณ์ เป็นเงิน 6,000.-
 บาท

นายขวญัทอง  ไพรบูรณ์ เป็นเงิน 6,000.-
 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1608 ลงวนัที่
 29 เมษายน 2562

9 จา้งพนักงานท าความสะอาดในงานพระ
ราชพิธบีรมราชาภิเษก

       15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง บุคคลธรรมดาที่รับจา้งทั่วไป  เป็นเงิน 
15,000.- บาท

บุคคลธรรมดาที่รับจา้งทั่วไป  เป็นเงิน 
15,000.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1622 ลงวนัที่
 30 เมษายน 2562

10 จา้งเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม        36,000.00       36,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม
ราชปูถมัภ์ เป็นเงิน 36,000 บาท

ส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม
ราชปูถมัภ์ เป็นเงิน 36,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0129/2562 ลงวนัที่
 18 เมษายน 2562

11 จดัซ้ือเคร่ืองใชว้สัดุส านักงาน        17,590.00       17,590.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครู เป็นเงิน 17,590 บาท

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครู เป็นเงิน 17,590 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0088/2562 ลงวนัที่
 23 เมษายน 2562

12 จา้งพิมพ์ซองตราครุฑ พร้อมชื่อที่อยู่
กระทรวงคมนาคม

       20,865.00       20,865.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจา
นุเบกษา เป็นเงิน 20,865 บาท

ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจา
นุเบกษา เป็นเงิน 20,865 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง0089/2562 ลงวนัที่
 23 เมษายน 2562

13 จา้งท าป้ายชื่อหน่วยงาน สคอ. และ สสอ. 
พร้อมค่าติดต้ัง

       46,780.40       46,780.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์ จ ากดั 
เป็นเงิน 46,780.40 บาท

บริษัท แอนท์ แมน ออร์แกไนเซอร์ จ ากดั 
เป็นเงิน 46,780.40 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0134/2562 ลงวนัที่
 24 เมษายน 2562

14 จา้งพิมพ์กระดาษหัวขา่วกระทรวงคมนาคม        63,000.00       63,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 
63,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 
63,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0136/2562 ลงวนัที่
 25 เมษายน 2562

15 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจ า
อาคาร 4

       79,340.50       79,340.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ จ ากดั เป็นเงิน 
79,340.50 บาท

บริษัท ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ จ ากดั เป็นเงิน 
79,340.50 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0137/2562 ลงวนัที่
 25 เมษายน 2562

16 จดัซ้ือหมวกแกป๊      278,040.00     278,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพชน์ฐานิศ เหล่าผดุงรัชกร เป็นเงิน
 278,040 บาท

นางสาวพชน์ฐานิศ เหล่าผดุงรัชกร เป็นเงิน
 278,040 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 141/2562 ลงวนัที่ 
30 เมษายน 2562

17 ซ้ือแท่นวางตราสัญลักษณ์          1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบวรธงชาติ เป็นเงิน 1,000 บาท  ร้านบวรธงชาติ เป็นเงิน 1,000 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1383 ลงวนัที่ 9 
เมษายน 2562

18 จา้งท าสติกเกอร์ตราเคร่ืองหมายและ
อกัษรชื่อเต็มของส่วนราชการ

         3,210.00         3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคดี พร้ินต้ิง จ ากดั  เป็นเงิน 
3,210 บาท

บริษัท โชคดี พร้ินต้ิง จ ากดั  เป็นเงิน 
3,210 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1382 ลงวนัที่ 9 
เมษายน 2562

19 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ        30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล  เป็น
เงิน 30,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล  เป็น
เงิน 30,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1407 ลงวนัที่ 10
เมษายน  2562

20 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ        24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล  เป็น
เงิน 24,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทรัพยเ์จริญแทรเวล  เป็น
เงิน 24,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1471 ลงวนัที่ 18
เมษายน   2562

21 จา้งท าสติกเกอร์โลโก ้กระทรวงคมนาคม        10,700.00       10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคดี พร้ินต้ิง จ ากดั  เป็นเงิน 
10,700 บาท

บริษัท โชคดี พร้ินต้ิง จ ากดั  เป็นเงิน 
10,700 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1524 ลงวนัที่ 22 
เมษายน 2562

22 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ        26,000.00       26,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั  เป็น
เงิน 26,000 บาท

 บริษัท ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั  เป็น
เงิน 26,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1530 ลงวนัที2่3 
เมษายน  2562
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23 เชา่รถยนต์เพื่อรับรอง รวค. และคณะ
ส าหรับการเดินทางเขา้ร่วมการหารือใน
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และการประชมุ 
Belt and Road Forum for 
International Cooperation 
คร้ังที่ 2 

       48,311.35       48,311.35 เฉพาะเจาะจง  บริษัท Maofa Inter travel Service  
เป็นเงิน 48,311.5 บาท

 บริษัท Maofa Inter travel Service  
เป็นเงิน 48,311.5 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1541 ลงวนัที่ 24 
เมษายน  2562

24 จา้งท าสติกเกอร์โลโก ้กระทรวงคมนาคม          2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคดี พร้ินต้ิง จ ากดั  เป็นเงิน 
2,000 บาท

บริษัท โชคดี พร้ินต้ิง จ ากดั  เป็นเงิน 
2,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1634 ลงวนัที่ 30
เมษายน  2562

25 จดัท าแผ่นพับส าหรับใชใ้นการรณรงค์หา
เสียงสนับสนุนการสมคัรรับเลือกต้ังเป็น
สมาชกิคณะมนตรี IMO ส าหรับวาระปี 
2563-2564 ( เพิ่มเติม)

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส โคออ็พพึเรชั่น จ ากดั เสนอ
ราคา 5,029 บาท

บริษัท ซัคเซส โคออ็พพึเรชั่น จ ากดั ราคา 
5,029 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 119/2562 ลง
วนัที่ 28 มนีาคม 2562

26 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมนท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 34,240
 บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมนท์ เซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ราคา 34,240 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2562 ลง
วนัที่ 22 เมษายน 2562

27 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 42,479.00 42,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมนท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 42,479
 บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมนท์ เซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ราคา 42,479 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2562 ลง
วนัที่ 17  เมษายน 2562

28 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ์

19,153.00 19,153.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เสนอราคา 
19,153   บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ราคา 19,153 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2562 ลง
วนัที่ 21 ธนัวาคม 2562

29 จา้งผลิตไฟเบอร์กลาส์ตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พร้อมค่าติดต้ัง

                29,960.00                29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนแมน ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด เป็นเงิน 
29,960 บาท

บริษัท แอนแมน ออร์แกไนเซอร์ จ ากัด เป็นเงิน 
29,960 บาท

เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0132/2562 ลงวนัที่ 22 
เมษายน 2562


