
แบบ สขร. 1

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

1 งานจา้งที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางใน
การจดัต้ังห้องอา่นวเิคราะห์ขอ้มลูจากเคร่ือง
บันทึกการบิน (Flight Recorders)

  5,344,100.00  5,344,100.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 
5,340,000 บาท

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 
5,320,000 บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและผ่านเกณฑ์การ
ให้คะแนนด้านคุณภาพ

สัญญาเลขที่ สปค.52/2562 
ลงวนัที่ 17 ม.ิย.62

2 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์        25,680.00       25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0100/2562 
ลว.12/06/2562

3 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์        18,618.00       18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0105/2562 
ลว.18/06/2562

4 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          3,491.41         3,491.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0107/2562 
ลว.24/06/2562

5 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          5,638.00         5,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0108/2562 
ลว.24/06/2562

6 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
จอมอนิเตอร์

       60,455.00       60,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0109/2562 
ลว.24/06/2562

7 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์          9,844.00         9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0110/2562 
ลว.24/06/2562

8 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
จอมอนิเตอร์

       12,198.00       12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0112/2562 
ลว.24/06/2562

9 จดัซ้ือรางคียบ์อร์ด          4,237.00         4,237.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บ.โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือวสัดุเลขที่ 
0182/2562 ลว.
24/06/2562

10 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ส าหรับ
กจิกรรมที่ 1.2 สร้างความตระหนักเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้โครงการป้องกนั
การทุจริตเชงิรุก

       19,350.00       19,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
19,350.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
19,350.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2118 ลงวนัที่
 6 มถินุายน 2562

11 จา้งพิมพ์หนังสือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนภายใต้โครงการ
ป้องกนัการทุจริตเชงิรุก

       39,996.60       39,996.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 39,996.60 บาท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 39,996.60 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2253 ลงวนัที่
 14 มถินุายน 2562

12 จา้งท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างาน หน.ตรค.             300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 22 โมเดอน เป็นเงิน 
300.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 22 โมเดอน เป็นเงิน 
300.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2315 ลงวนัที่
 19 มถินุายน 2562

13 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ส าหรับ
การจดัโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธข์อง
บุคลากร กป.

         2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
2,500.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
2,500.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2398 ลงวนัที่
 29 มถินุายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-30 เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2562
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14 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านักงาน        37,013.18       37,013.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
37,013.18 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
37,013.18 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0096/2562 ลงวนัที่
 5 มถินุายน 2562

15 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างานฝ่าย
บริหารงานทั่วไป กบค.

         1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 1,500 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 1,500 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0102/2562 ลงวนัที่
 12 มถินุายน  2562

16 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน กบท.          2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 2,500 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 2,500 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0101/2562 ลงวนัที่
 12 มถินุายน  2562

17 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน สสอ.          6,700.00         6,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 6,700 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 6,700 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0104/2562 ลงวนัที่
 12 มถินุายน  2562

18 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศศูนยบ์ริการร่วม
คมนาคม

         4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 4,000 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 4,000 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0177/2562 ลงวนัที่
 12 มถินุายน  2562

19 จดัซ้ือกระดาษช าระมว้นใหญ่        89,666.00       89,666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ดี. เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั เป็น
เงิน 89,666 บาท

บริษัท เค.เอส.ดี. เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั เป็น
เงิน 89,666 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0103/2562 ลงวนัที่
 12 มถินุายน 2562

20 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างานฝ่าย
การพัสดุ

         6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 6,000 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 6,000 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0106/2562 ลงวนัที่
 19 มถินุายน  2562

21 จา้งจดัการประชมุส าหรับคณะท างานด้าน
การขนส่งทางบกของอาเซียน (LTWG) คร้ังที่
 28 และการประชมุอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

     490,916.00     490,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท Y Communication จ ากดั เป็นเงิน
 490,916 บาท

บริษัท Y Communication จ ากดั เป็นเงิน
 490,916 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0185/2562 ลงวนัที่
 28 มถินุายน 2562

22 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสารยี่ห้อ FUJI 
XEROX

       81,106.00       81,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูจ ิซีร็อกช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 81,106 บาท

บริษัทฟูจ ิซีร็อกช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นเงิน 81,106 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0189/2562 ลงวนัที่
 2 กรกฎาคม 2562

23 จา้งท าส่ือวดิีทัศน์เพื่อใชใ้นการหาเสียงการ
สมคัรรับเลือกต้ังเป็นสมาชกิคณะมนตรี IMO 
ของประเทศไทย

     184,040.00     184,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซ็ส โคออ็พพึเรชนั จ ากดั เป็น
เงิน 184,040 บาท

บริษัท ซัคเซ็ส โคออ็พพึเรชนั จ ากดั เป็น
เงิน 184,040 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0193/2562 ลงวนัที่
 4 กรกฎาคม 2562

24 จา้งซ่อมแซมห้องน้ า อาคาร 3 ชั้น 3        58,315.00       58,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั เป็นเงิน
 58,315 บาท

บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั เป็นเงิน
 58,315 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0196/2562 ลงวนัที่
 11 กรกฎาคม 2562

25 จา้งท ากล่องไมใ้ส่แฟ้มเอกสาร        74,000.00       74,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑุรย ์ออ่นส าราญ เป็นเงิน 74,000
 บาท

นายไพฑุรย ์ออ่นส าราญ เป็นเงิน 74,000
 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0198/2562 ลงวนัที่
 15 กรกฎาคม 2562

26 จา้งซ่อมแซมรอยร่ัวบริเวณหลังคาห้องประชมุ
 2

       94,160.00       94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเทค เพ้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นเงิน 94,160 บาท

บริษัท แอสเทค เพ้นท์ส (ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นเงิน 94,160 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0199/2562 ลงวนัที่
 15 กรกฎาคม 2562

27 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน 
ผกม.

         2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 2,200 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 2,200 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0120/2562 ลงวนัที่
 22 กรกฎาคม 2562

28 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ HP      367,026.05     367,026.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 367,026.05 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 367,026.05 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0124/2562 ลงวนัที่
 26 กรกฎาคม 2562

29 จา้งซักท าความสะอาดผ้าส าหรับประดับ
ตกแต่งสถานที่

         4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัฉว ีสีไหม เป็นเงิน 4,000 บาท นางสาวขวญัฉว ีสีไหม ป็นเงิน 4,000 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/2120 ลงวนัที่ 6 
มถินุายน. 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-30 เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2562

30 เชา่รถยนต์เพื่อเดินทางไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ประกอบการสอบสวนอบุัติเหตุของอากาศ
ยานฯ

         3,454.00         3,454.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 3,454 บาท

บริษัท ไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 3,454 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0178/2562 
ลงวนัที่ 13 มถินุายน 2562

31 ซ้ือบัตร write card             535.00            535.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออิอส การ์ด เทคโนโลย ีจ ากดั เป็น
เงิน 535 บาท

 บริษัท ออิอส การ์ด เทคโนโลย ีจ ากดั เป็น
เงิน 535 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0181/2562 ลง
วนัที่ 24 มถินุายน 2562

32 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ตู้โดยสารประจ า
ส่วนกลาง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นัก
บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 1

         5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง  สถานีบริการน้ ามนั ปตท. เป็นเงิน 5,000
 บาท

 สถานีบริการน้ ามนั ปตท. เป็นเงิน 5,000
 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/2380 ลงวนัที่ 24 
มถินุายน 2562

33 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ ในโครงการ
อบรมเชงิปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การประชาสัมพันธข์องบุคลากร กองเผยแพร่

       22,000.00       22,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 22,000 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 22,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/2403 ลงวนัที่ 26 
มถินุายน  2562

34 จา้เหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการ
เสริมสร้างการท างานด้วยหลักการเศรษฐกจิ
พอเพียง

       30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 30,000 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 30,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0180/2562 
ลงวนัที่ 18 มถินุายน 2562

35 เชา่รถยนต์เพื่อรับรอง รวค. และคณะส าหรับ
การเดินทางเขา้ร่วมการประชมุติดตาม
ความกา้วหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

       60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ
ญีปุ่่น เป็นเงิน 60,000 บาท

 สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ
ญีปุ่่น เป็นเงิน 60,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2283 ลงวนัที่
 18 มถินุายน 2562

36 เชา่รถเพื่อรับรองและอ านวยความสะดวกให้
คณะผู้แทนประเทศสมาชกิอาเซียน

       93,625.00       93,625.00 เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แวน-ศิวพร.2538 เป็น
เงิน 93,625บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แวน-ศิวพร.2538 เป็น
เงิน 93,625บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2274 ลงวนัที่
 18 มถินุายน 2562

37 เชา่รถรับ-ส่ง คณะผัแทนไทยเขา้ร่วมการ
ประชมุระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหวา่ง
ไทย -ญีปุ่่น

     112,000.00     112,000.00 เฉพาะเจาะจง  สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกยีว 
ประเทศญีปุ่่น เป็นเงิน 112,000 บาท

 สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกยีว 
ประเทศญีปุ่่น เป็นเงิน 112,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2047 ลงวนัที่
 4 มถินุายน 2562

38 เชา่รถยนต์เพื่อรับรอง รวค. และคณะส าหรับ
การเดินทางเขา้ร่วมการประชมุติดตาม
ความกา้วหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

       40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ
ญีปุ่่น เป็นเงิน 40,000 บาท

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ
ญีปุ่่น เป็นเงิน 40,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/2554 ลงวนัที่ 4 
มถินุายน 2562

39 จดัซ้ือของขวญั        12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จมิ ทอมป์สัน จ ากดั เป็นเงิน 
12,000 บาท

บริษัท จมิ ทอมป์สัน จ ากดั เป็นเงิน 
12,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2050 ลงวนัที่
 4 มถินุายน 2562

40 หมกึเคร่ืองโทรสาร ยี่ห้อ Canon และหมกึ
เคร่ืองพิมพ์ HP

       18,532.40       18,532.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 8,025 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 18,532.40 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0174/2562 ลงวนัที่
 5 มถินุายน 2562

41 หมกึเคร่ืองโทรสาร ยี่ห้อ Canon          8,025.00         8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 18,532.40 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 18,532.40 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2063 ลงวนัที่
 5 มถินุายน 2561

42 จดัท าตรายาง             300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 300 บาท ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 300 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2085 ลงวนัที่
 5 มถินุายน 2562

43 จดัซ้ือของขวญั        11,400.00       11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านงามศิลป์ ขนมไทย เป็นเงิน 11,400 
บาท

ร้านงามศิลป์ ขนมไทย เป็นเงิน 11,400 
บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2114 ลงวนัที่
 6 มถินุายน 2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน 2562
(ชื่อหน่วยงำน) ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-30 เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2562

44 จดัท าตรายาง          1,444.50         1,444.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 1,444.50
 บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 1,444.50
 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค0205/กบค 2200 ลงวนัที่ 
12 มถินุายน 2562

45 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองเจาะกระดาษ          3,279.00         3,279.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทกจิเกษมศิริ จ ากดั(ส านักงานใหญ)่ 
เป็นเงิน 3,279.00 บาท

บริษัทกจิเกษมศิริ จ ากดั(ส านักงานใหญ)่ 
เป็นเงิน 3,279.00 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค0205/กบค 2230 ลงวนัที่ 
13 มถินุายน 2566

46 จดัท าตรายาง          3,103.00         3,103.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 3,103 บาท ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 3,103 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค0205/กบค 2277 ลงวนัที่ 
18 มถินุายน 2563

47 จดัซ้ืออะไหล่เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเยน็             535.00            535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยเสรีเอน็จเินียร่ิง จ ากดั (ส านักงาน
ใหญ)่ เป็นเงิน 535.00 บาท

บริษัทไทยเสรีเอน็จเินียร่ิง จ ากดั (ส านักงาน
ใหญ)่ เป็นเงิน 535.00 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค0205/กบค 2290 ลงวนัที่ 
18 มถินุายน 2564

48 จา้งซ่อมแซมตู้คอนโทรลและเปล่ียนสวติชลู์ก
ลอยเคร่ืองสูบน้ า อาคาร 4

       17,655.00       17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ
 จ ากดั เป็นเงิน 17,655 บาท

บริษัท ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ
 จ ากดั เป็นเงิน 17,655 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0183/2562 
ลงวนัที่ 24 มถินุายน 2562

49 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าแบบแช ่ประจ า
อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

         4,815.00         4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ
 จ ากดั เป็นเงิน 4,815 บาท

บริษัท ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ
 จ ากดั เป็นเงิน 4,815 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0113/2562 
ลงวนัที่ 24 มถินุายน 2562

50 จา้งติดต้ังสายสัญญาณระบบเครือขา่ย (LAN) 
และเต้ารับไฟฟ้า

         3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
3,745 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
3,745 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0184/2562 
ลงวนัที่ 27 มถินุายน 2562


