
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ฉนัคือ...
ขา้ราชการที่ดี” รุ่นที่ 43

20,520.00 20,520.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ เสนอราคา
เป็นเงิน 20,520.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 
20,520.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 0151/2562 
ลงวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562

2 จา้งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ใชดิ้จทิัลของบุคลากรกระทรวงคมนาคม 
เพื่อสร้างวฒันธรรมการใชดิ้จทิัลในองค์กร 
(Digital Transformation)

  1,029,700.00  1,029,700.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยมหิดล เสนอราคาเป็นเงิน 
1,029,700.- บาท

มหาวทิยาลัยมหิดล เป็นเงิน 1,020,000.-
 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นตรงตาม
ขอ้ก าหนด

สัญญาเลขที่ สปค.49/2562 
ลงวนัที่ 7 มถินุายน 2562

3 จา้งเหมาบริการจดัการศึกษาดูงาน ณ 
สาธารณรัฐจนี (ไต้หวนั)

  1,360,000.00  1,363,744.00 e-bidding 1) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสบายใจทราเวล เสนอ
ราคาเป็นเงิน 1,218,900.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสบายใจทราเวล เป็นเงิน 
1,218,900.- บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นตรงตาม
ขอ้ก าหนด

สัญญาเลขที่ สปค.50/2562 
ลงวนัที่ 10 มถินุายน 2562

2) บริษัท แอมมทิี ทราเวล จ ากดั เสนอ
ราคาเป็นเงิน 1,320,900.- บาท
3) บริษัท ม ีฮอลลิเดย ์จ ากดั เสนอราคา
เป็นเงิน 1,254,600.- บาท
4) บริษัท เอเชยี ฮับ จ ากดั เสนอราคาเป็น
เงิน 1,341,562.- บาท
5) บริษัท อะราวด์ เจอร์นี่ จ ากดั เสนอ
ราคาเป็นเงิน 1,283,640.- บาท
6) บริษัท หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์ จ ากดั เสนอ
ราคาเป็นเงิน 1,235,000.- บาท

4 จดัท าตรายาง ประจ าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 กบค. จ านวน 4 ดวง

            260.00            260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เสนอราคา 260.- 
บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง 260.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
โดยตรง

ยมืเงินทดรองราชการ เลขที่ 
354/62 ลงวนัที่ 3 มถินุายน 
2562

5 จดัท าตรายาง ประจ ากองยทุธศาสตร์และ
แผนงาน จ านวน 2 ดวง

            230.00            230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เสนอราคา 230.- 
บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง 230.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
โดยตรง

ยมืเงินทดรองราชการ เลขที่ 
354/62 ลงวนัที่ 3 มถินุายน 
2562

6 จดัท าตรายาง ประจ าฝ่ายการพัสดุ กบค. 
จ านวน 1 ดวง

              80.00              80.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เสนอราคา 80.- บาท ร้านสหบล๊อกตรายาง 80.- บาท เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
โดยตรง

ยมืเงินทดรองราชการ เลขที่ 
354/62 ลงวนัที่ 3 มถินุายน 
2562

7 จดัซ้ือยาสามญัประจ าบ้านใชส้ าหรับงาน
พระราชพิธบีรมราคาภิเษก

       25,000.00       25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายยาเวชภัณฑ์ บริษัท สยามแมค็
โคร จ ากดั เป็นเงิน 25,000.- บาท

ร้านจ าหน่ายยาเวชภัณฑ์ บริษัท สยามแมค็
โคร จ ากดั เป็นเงิน 25,000.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1636 ลงวนัที่
 1 พฤษภาคม 2562

8 จดัซ้ือหมวกแกป๊ (เพิ่มเติม)        40,800.00       40,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชน์ฐานิศ เหล่าผดุงรัชกร เป็นเงิน
 40,800.- บาท

นางสาวพัชน์ฐานิศ เหล่าผดุงรัชกร เป็นเงิน
 40,800.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1635 ลงวนัที่
 2 พฤษภาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2562
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ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

9 จา้งติดฟิล์มกระจกประตูห้อง รปค.ขส.          4,449.38         4,449.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท วเีอสพี ฟอร์จนู บิสซิเนส จ ากดั เป็น
เงิน 4,449.38 บาท

บริษัท วเีอสพี ฟอร์จนู บิสซิเนส จ ากดั เป็น
เงิน 4,449.38 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1674 ลงวนัที่
 3 พฤษภาคม 2562

10 จา้งท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างานของ
ผู้บริหาร

         1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เป็นเงิน 1,600.- 
บาท

ร้านแสงอทุัยสต๊ิกเกอร์ เป็นเงิน 1,600.- 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1762 ลงวนัที่
 10 พฤษภาคม 2562

11 จดัหาวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน และจา้งเหมา
ถา่ยเอกสาร ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"ฉนัคือ..ขา้ราชการที่ดี" รุ่นที่ 43

       19,000.00       19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
เป็นเงิน 19,000.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
เป็นเงิน 19,000.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1809 ลงวนัที่
 14 พฤษภาคม 2562

12 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์  
ส าหรับกจิกรรมการประชมุเชงิปฏิบัติการ
สร้างพลังเครือขา่ยต่อต้านการทุจริตฯ 
โครงการป้องกนัการทุจริตเชงิรุก

       15,360.00       15,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
เป็นเงิน 15,360.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
เป็นเงิน 15,360.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1848 ลงวนัที่
 17 พฤษภาคม 2562

13 จดัซ้ือมา่นปรับแสงประจ าห้อง รปค.(อร.)        17,300.00       17,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิออร์ เดคคอร์ เป็นเงิน 17,300.- 
บาท

ร้านปิออร์ เดคคอร์ เป็นเงิน 17,300.- 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1844 ลงวนัที่
 17 พฤษถาคม 2562

14 จดัซ้ือพระฉายาลักษณ์ และวสัดุอปุกรณ์
ส าหรับการจดังานเฉลิมพระเกยีรคิสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี

         6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้ายา่นตลาดนางเล้ิง, ร้านค้ายา่น
ปากคลองตลาด, ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ือง
เขยีน และร้านยา่นสะพานวนัชาติ เป็นเงิน
 6,000.- บาท

ร้านค้ายา่นตลาดนางเล้ิง, ร้านค้ายา่น
ปากคลองตลาด, ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ือง
เขยีน และร้านยา่นสะพานวนัชาติ เป็นเงิน
 6,000.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1973 ลงวนัที่
 28 พฤษภาคม 2562

15 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
ส าหรับกจิกรรมที่ 4.3 ประชมุชี้แจง
มาตรการสร้างความโปร่งใสและรับฟัง
ความคิดเห็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ภายใต้
โครงการป้องกนัการทุจริตเชงิรุก

       12,400.00       12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
12,400.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
12,400.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1984 ลงวนัที่
 29 พฤษภาคม 2562

16 จดัซ้ือของขวญั          3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน 
3,500 บาท

บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน 
3,500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1891 ลงวนัที่
 17 พฤษภาคม 2562

17 จา้งซ่อมแซมระบบประปาห้องน้ าชาย 
อาคารบ านาญ ชั้น 3

         2,782.00         2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั เป็นเงิน
 2,782 บาท

บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั เป็นเงิน
 2,782 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0157/2562 ลงวนัที่
 22 พฤษภาคม 2562

18 จา้งท าเอกสารประกอบการบรรยาย          4,899.53         4,899.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 4,899.53 บาท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 4,899.53 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง0156/2562 ลงวนัที่
 22 พฤษภาคม 2562

19 จดัซ้ือบัตร Contactless Smart Card        85,600.00       85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออิอส การ์ด เทคโนโลย ีจ ากดั เป็น
เงิน 85,600 บาท

บริษัท ออิอส การ์ด เทคโนโลย ีจ ากดั เป็น
เงิน 85,600 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0159/2562 ลงวนัที่
 22 พฤษภาคม 2562
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

20 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์อาคารสโมสร
และหอประชมุ

         1,712.00         1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ากดั เป็นเงิน 1,712 บาท

บริษัท ทีแอล เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ากดั เป็นเงิน 1,712 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0158/2562 ลงวนัที่
 22 พฤษภาคม 2562

21 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์อาคาร 2        11,074.50       11,074.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อนิดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั เป็นเงิน 11,074.50 บาท

บริษัท สยาม อนิดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั เป็นเงิน 11,074.50 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0091/2562 ลงวนัที่
 22 พฤษภาคม 2562

22 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร      465,450.00     465,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั 
เป็นเงิน 465,450 บาท

บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั 
เป็นเงิน 465,450 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0092/2562 ลงวนัที่
 27 พฤษภาคม 2562

23 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์ และหมกึเคร่ืองถา่ย
เอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX

     265,606.10     265,606.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 265,606.10 บาท

บริษัท ฟูจซีิร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 265,606.10 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0093/2562 ลงวนัที่
 31 พฤษภาคม 2562

24 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ 
Kyocera

     184,361.00     184,361.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่าด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 184,361 
บาท

บริษัท เคียวเซร่าด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 184,361 
บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0094/2562 ลงวนัที่
 31 พฤษภาคม 2562

25 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้      154,481.25     154,481.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 
154,481.25 บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 
154,481.25 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0095/2562 ลงวนัที่
 31 พฤษภาคม 2562

26 จา้งประดับผ้าบริเวณรอบร้ัวกระทรวง
คมนาคม

       24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพาณินี พร้อมสุข เป็นเงิน 24,000
 บาท

นางสาวพาณินี พร้อมสุข เป็นเงิน 24,000
 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0161/2562 
ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562

27 ซ้ือธงตราสัญลักษณ์ ส.ท.          1,950.00         1,950.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบวรธงชาติ เป็นเงิน 1,950 บาท  ร้านบวรธงชาติ เป็นเงิน 1,950 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1970 ลงวนัที่ 28 
พฤษภาคม 2562

28 ซ้ือผ้าเครปซาตินสีมว่ง        16,692.00       16,692.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.ดี.อนิเตอร์เท็กซ์ 
เป็นเงิน 16,692 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.ดี.อนิเตอร์เท็กซ์ 
เป็นเงิน 16,692 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0162/2562 
ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม  2562

29 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ใน
โครงการอบรมหลักสูตร นักบริหาร
การคคมนาคมระดับต้น รุ่นที่ 11

       24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 24,000 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 24,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค0205/กบค 1847 ลงวนัที่ 
 17 พฤษภาคม 62

30 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ใน
โครงการอบรมหลักสูตร ฉนัคือขา้ราชการ
ที่ดี รุ่นที่ 43

       79,500.00       79,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 79,500 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 79,500 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0155/2562 
ลงวนัที่ 21 พฤษภาคม 2562

31 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ใน
โครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับ
ต้น รุ่นที่ 11

       24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั  เป็นเงิน 24,000 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั  เป็นเงิน 24,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1847 ลงวนัที่
 17 พฤษภาคม 2562

32 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
ระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค) 
รุ่นที่ 14

       24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 24,000 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 24,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2028 ลงวนัที่
 31 พฤษภาคม 2562

33 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการ
คมนาคมระดับต้น รุ่นที่ 11

       26,000.00       26,000.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พันธจ์นิดาบริการ เป็น
เงิน 26,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พันธจ์นิดาบริการ เป็น
เงิน 26,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 1995 ลงวนัที่ 
 29 พฤษภาคม 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

34 จา้งพิมพ์วฒิุบัตรและท าปกวฒิุบัตร      118,500.00     118,500.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 
118,500 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 
118,500 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/ กบค 1974 ลงวนัที่
 28 พฤษภาคม  2562

35 เชา่รถรับรอง รวค.และคณะส ารับการเดิน
ทางเขา้ร่วมการประชมุ International 
Transport Forum's 2019 Summit

     130,000.00     130,000.00 เฉพาะเจาะจง  สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี  เป็นเงิน 
130,000 บาท

 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี  เป็นเงิน 
130,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1894 ลงวนัที่ 21 
พฤษภาคม  2562

36 ซ้ือธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์ วปร., ธร
ธรรมจกัรและเสาธง

       10,950.00       10,950.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านบวรธงชาติ เป๋นเงิน 10,950 บาท  ร้านบวรธงชาติ เป๋นเงิน 10,950 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1779 ลงวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2562

37 ซ้ือจา้งและค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวขอ้งในการ
ปลูกต้นรวงผ้ึง เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบีรมราชาภิเษกพุทธศักราช 
2562

       20,226.00       20,226.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านค้ายา่นส าเพ็ง เป็นเงิน 20,226 บาท  ร้านค้ายา่นส าเพ็ง เป็นเงิน 20,226 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/1780 ลงวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2562

38 จดัซ้ือถงุขยะเกบ็สารพิษ 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากดั บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ฟไซแอนด์ทิฟิค 
จ ากดั ราคา 27285.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148/2562 ลง
วนัที่ 10 พฤษภาคม 2562

39 จดัซ้ือเส้ือกั๊กสะท้อนแสง 82,925.00 82,925.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั ไทยแฟชั่นการ์เมน้ท์ 
ราคา 82,925.- บาท

ห้างหุ้นส่วนสามญั ไทยแฟชั่นการ์เมน้ท์ 
ราคา 82,925.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149/2562 ลง
วนัที่ 10 พฤษภาคม 2562

40 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั ราคา 6420.-
 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ ราคา 6,420.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2562 ลง
วนัที่ 26  เมษายน 2562

41 จา้งด าเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและ
ชว่ยเหลืออากาศยานประสบภัย

848,000.00 875,000.00 e-bidding บริษัท มอร์ริช แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ราคา 848,000.- บาท

บริษัท มอร์ริช แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ราคา 848,000.- บาท

เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ สัญญาเลขที่ สปค.48/2562 
ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562

42 จา้งเปล่ียนโครงสร้างเหล็กและพิมพ์ป้าย
ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวมาวชลิาลงกรฯ พร้อมการติดต้ัง

     299,260.28     299,260.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนแมน ออร์แกไนเซอร์ จ ากดั เป็น
เงิน 299,260.28 บาท

บริษัท แอนแมน ออร์แกไนเซอร์ จ ากดั เป็น
เงิน 299,260.28 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0144/2562 ลงวนัที่
 1 พฤษภาคม 2562

43 จา้งเคล่ือนยา้ยตู้เกบ็เอกสารแบบรางเล่ือน        47,294.00       47,294.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลายด์เทคมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
เป็นเงิน 47,294 บาท

บริษัท แอพพลายด์เทคมาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
เป็นเงิน 47,294 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0150/2562 ลงวนัที่
 14 พฤาภาคม 2562

44 จดัซ้ือลูกบิดประตู วสัดุประปา และสเปรย์
ท าความสะอาดหน้าสัมผัสไฟฟ้า

         2,844.04         2,844.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นเงิน
 2,844.04 บาท

บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นเงิน
 2,844.04 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 1142 ลงวนัที่
 24 พฤษภาคม 2562

45 จา้งติดต้ังสายสัญญาณระบบเครือขา่ย 
(LAN) เดินสายไฟ และเต้ารับไฟฟ้า

       11,556.00       11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
11,556 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
11,556 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0160/2562 ลงวนัที่
 27 พฤษภาคม 2562


