
แบบ สขร. 1

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

1 จา้งจดันิทรรศการและกจิกรรมสร้างการ
รับรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน
ของกระทรวงคมนาคมและความปลอดภัย
ภายใต้แนวคิด One Transport for All 
ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒

  1,960,000.00  1,960,000.00 วธิคัีดเลือก 1. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมเูนเคชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 1,950,000 บาท

1. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมเูนเคชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 1,950,000 บาท

เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด สัญญาเลขที่ สปค.57/2562 
ลงวนัที่ 16 ส.ค.62

2 จา้งจดักจิกรรมเนื่องในโอกาสครบ 55 ปี 
ห้องสมดุส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

100,000.00 100,000.00    97,000.00 บจก.ดาวฤกษ์ คอมมนูิเคชั่น เสนอราคา 
100,000.- บาท

บจก.ดาวฤกษ์ คอมมนูิเคชั่น 97,000.- 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีรับจา้ง
โดยตรง

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 0224/2562 
ลงวนัที่ 27 สิงหาคม 2562

บจก. กล้า มเีดีย แอนด์ พรีเซ็นสเตชั่น 
เสนอราคา 159,000.- บาท
บจก.ยอดมนุษย ์007 เสนอราคา 
138,000.- บาท

3 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อม
ปากกาอเิล็กทรอนิกส์และApplication

     355,185.00     356,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมโปรไมโครซิส จ ากดั เป็นเงิน 
355,185 บาท

บริษัท แอมโปรไมโครซิส จ ากดั เป็นเงิน 
355,185 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0145/2562 
ลว.22/08/2562

4 จดัซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารแบบล้อลาก        11,984.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 11,984 บาท

บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 11,984 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0146/2562 
ลว.22/08/2562

5 จดัซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษขนาดใหญ่ชนิด
เจาะ 2 รู

         3,800.00         3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
3,800 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
3,800 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0147/2562 
ลว.22/08/2562

6 จดัซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสารและเคร่ือง
ฟอกอากาศ

       23,219.00       23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 23,400 บาท

บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 23,400 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0148/2562 
ลว.22/08/2562

7 จดัซ้ือเคร่ืองอา่นบัตรประชาชน          8,902.40         9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 9,000 บาท

บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 9,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0149/2562 
ลว.22/08/2562

8 จดัซ้ือตู้ไมแ้บบบานเปิดกระจกติดผนัง      403,500.00     403,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย ์ ออ่นส าราญ เป็นเงิน 
403,500 บาท

นายไพฑูรย ์ ออ่นส าราญ เป็นเงิน 
403,500 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0161/2562 
ลว.28/08/2562

9 จดัซ้ือโต๊ะท างานและเกา้อี้ท างาน        67,752.40       67,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 67,800 บาท

บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เป็นเงิน 67,800 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0163/2562 
ลว.29/08/2562

10 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร        71,155.00       71,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 71,155 
บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 71,155 
บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3368 ลงวนัที่
 27 สิงหาคม 2562

11 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์          9,737.00         9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
9,737 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
9,737 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3275 ลงวนัที่
 21 สิงหาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน สงิหำคม พ.ศ. 2562
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12 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์          5,885.00         5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
5,885 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
5,885 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3276 ลงวนัที่
 21 สิงหาคม 2562

13 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์        16,852.50       16,852.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
16,852.50 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
16,852.50 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3231 ลงวนัที่
 16 สิงหาคม 2562

14 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองสแกนเนอร์          4,815.00         4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
4,815 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
4,815 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3445 ลงวนัที่
 30 สิงหาคม 2560

15 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส าหรับจดัสถานที่ลง
นามถวายพระพรชยัมงคลฯ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ปี 2562

         8,600.00         8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวนัฟลาวเวอร์, ร้านบวรธงชาติ เป็น
เงิน 8,600.- บาท

ร้านตะวนัฟลาวเวอร์, ร้านบวรธงชาติ เป็น
เงิน 8,600.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2962 ลงวนัที่
 2 สิงหาคม 2562

16 จดัหาวสัดุเคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ ของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน และจา้งเหมา
ถา่ยเอกสารในโครงการฝึกอบรมฯ 
ขา้ราชการที่ดี รุ่นที่ 44

         9,600.00         9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
9,600.- บาท

ร้านจ าหน่ายวสัดุเคร่ืองเขยีน เป็นเงิน 
9,600.- บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 2944 ลงวนัที่
 2 สิงหาคม 2562

17 จา้งท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างานของ
คณะท างาน รวค.

         1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 1,000.- 
บาท

ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 1,000.- 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3035 ลงวนัที่
 7 สิงหาคม 2562

18 จา้งท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างาน ตรค.             250.00            250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 250.- บาท ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 250.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค  3033 ลงวนัที่
 7 สิงหาคม 2562

19 จด้ท าตรายาง สรค.          1,744.10         1,744.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,744.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,744.10 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3135 ลงวนัที่
 15 สิงหาคม 2562

20 จดัท าตรายาง สรค.             540.00            540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 540.- บาท ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 540.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3191 ลงวนัที่
 16 สิงหาคม 2562

21 จดัท าตรายาง กอ.          1,562.20         1,562.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,562.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สากลตรายางและการ
พิมพ์ เป็นเงิน 1,562.20 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3190 ลงวนัที่
 16 สิงหาคม 2562

22 จา้งซ่อมแซมห้องท างาน หพบ. และห้อง
ท างาน กพบ.

     155,413.39     155,727.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่นส์ จ ากดั เป็น
เงิน 155,413.39 บาท

บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่นส์ จ ากดั เป็น
เงิน 155,413.39 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0225/2562 
ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2562

23 จา้งท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างาน รชค.          1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 1,500.- 
บาท

ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 1,500.- 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3423 ลงวนัที่
 28 สิงหาคม 2562

24 จา้งท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างาน รชค.             642.00            642.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ยิ่งเจริญพลาสติก เป็น
เงิน 642.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ยิ่งเจริญพลาสติก เป็น
เงิน 642.- บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0226/2562 
ลงวนัที่  28 สิงหาคม 2562

25 จา้งท าป้ายชื่อติดหน้าห้องท างาน ตรค.             500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 500.- บาท ร้านแสงอทุัยสติกเกอร์ เป็นเงิน 500.- บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3427 ลงวนัที่
 28 สิงหาคม 2562

26 จา้งเดินระบบสัญญาณเครือขา่ยแลนด์ 
(LAN)

       48,150.00       48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
48,150 บาท

บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นเงิน 
48,150 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0205/2562 ลงวนัที่
 1 สิงหาคม 2562
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน สงิหำคม พ.ศ. 2562

27 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน
 กอ.

         3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 3,200 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 3,200 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0129/2562 ลงวนัที่
 2 สิงหาคม 2562

28 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน
 กบท.

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

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 4,000 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0130/2562 ลงวนัที่
 2 สิงหาคม 2562

29 จดัซ้ือสารกรองน้ า ส าหรับเคร่ืองกรองน้ า
ด่ืม

         1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ี อาร์. สยามภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน
 1,500 บาท

บริษัท ท.ี อาร์. สยามภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน
 1,500 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/ กบค 2932 ลงวนัที่
 2 สิงหาคม 2562

30 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง
คณะท างาน ชลค. และห้องคณะท างาน 
รชค.

         7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 7,000 
บาท

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 7,000 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้ง 0131/2562 ลงวนัที่
 2 สิงหาคม 2562

31 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG      268,035.00     268,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 268,035 บาท

บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 268,035 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0132/2562 ลงวนัที่
 6 สิงหาคม 2562

32 จดัซ้ือบัตร Contactless Smart Card        85,600.00       85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทออิอส การ์ด เทคโนโลย ีจ ากดั เป็น
เงิน 85,600 บาท

บริษัทออิอส การ์ด เทคโนโลย ีจ ากดั เป็น
เงิน 85,600 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0218/2562 ลงวนัที่
 14 สิงหาคม 2562

33 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji xerox      185,859.00     185,859.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)จ ากดั เป็น
เงิน 185,859 บาท

บริษัทฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)จ ากดั เป็น
เงิน 185,859 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0219/2562 ลงวนัที่
 14 สิงหาคม 2562

34 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองโทรสาร ยี่ห้อ ริโก้        74,900.00       74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 
74,900 บาท

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 
74,900 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0142/2562 ลงวนัที่
 20 สิงหาคม 2562

35 จดัซ้ือน้ ายาดับเพลิง        32,474.50       32,474.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองดับเพลิง อมิพีเรียล จ ากดั 
เป็นเงิน 32,474.50 บาท

บริษัท เคร่ืองดับเพลิง อมิพีเรียล จ ากดั 
เป็นเงิน 32,474.50 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0222/2562 ลงวนัที่
 20 สิงหาคม 2562

36 จดัซ้ือแฟ้มเสนอเซนต์        13,500.00       13,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. เป็นเงิน 13,500 บาท องค์การค้า สกสค. เป็นเงิน 13,500 บาท เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ 0155/2562 ลงวนัที่
 28 สิงหาคม 2562

37 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ โครงการพัฒนา
คุณภาพชวืติสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื ตาม
หลักปรัชญา "เศรษฐกจิพอเพียง"

       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 ใบส่ังจา้งเลขที่ 0209/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

38 ซ้ือผ้าเครปซาตินสีเหลือง (ผ้าต่วน)        10,272.00       10,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.ดี.อนิเตอร์เท็กซ์เป็น
เงิน 10,272 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.ดี.อนิเตอร์เท็กซ์ เป็น
เงิน 10,272 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2964 ลงวนัที่
 2 สิงหาคม  2562

39 จา้งพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย          6,799.85         6,799.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรังปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 6,799.85 บาท

บริษัท กรังปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นเงิน 6,799.85 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0213/2562 
ลงวนัที่ 8 สิงหาคม 2562

40 จา้งประดับผ้าบริเวณรอบร้ัวกระทรวง
คมนาคม

       12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพาณินี พร้อมสุข เป็นเงิน 12,000
 บาท

นางสาวพาณินี พร้อมสุข เป็นเงิน 12,000
 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0208/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

41 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับการ
ประชมุ STF-23

       14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 14,000 บาท

 บริษัท ทรัพยเ์จริญ แทรเวล (2007) 
จ ากดั เป็นเงิน 14,000 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0216/2562 
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน สงิหำคม พ.ศ. 2562

42 เชา่รถยนต์ประจ าต าแหน่ง รชค.      115,933.00     115,933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคาร์เรนท์ จ ากดั เป็นเงิน 
115,933 บาท

บริษัท สยามคาร์เรนท์ จ ากดั เป็นเงิน 
115,933 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0220/2562 
ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2562

43 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ซ่อมแซมเคร่ืองดูดฝุ่น             439.00            439.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายอะไหล่เคร่ืองดูดฝุ่น เป็นเงิน 439
 บาท

ร้านขายอะไหล่เคร่ืองดูดฝุ่น เป็นเงิน 439
 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3285 ลงวนัที่
 21 สิงหาคม  2562

44 จา้งล้างสีดูดฝุ่นรถตู้โดยสารประจ า
ส่วนกลาง

            380.00            380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขเสรี จ ากดั  เป็นเงิน 380.- บาท บริษัท สุขเสรี จ ากดั  เป็นเงิน 380 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3295 ลงวนัที่
 21 สิงหาคม  2562

45 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ เคียว
เซร่า

     319,823.00     319,823.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 
319,823.00 บาท

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นเงิน 
319,823.00 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3316 ลงวนัที่
 22 สิงหาคม 2562

46 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านักงาน        87,724.27       87,724.27 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
87,724.27 บาท

บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
87,724.27 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3300 ลงวนัที่
 22 สิงหาคม 2562

47 จดัซ้ือปากกาเขยีนครุภัณฑ์             876.01            876.01 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
876.01 บาท

บ.ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 
876.01 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3301 ลงวนัที่
 22 สิงหาคม 2562

48 จดัจา้งท ากระดาษตราราชรถ          5,250.00         5,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 5,250 บาท หจก.อรุณการพิมพ์ เป็นเงิน 5,250 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 2976 ลงวนัที่ 
 5 สิงหาคม 2562

49 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์ ยี่ห้อ HP และ 
SUMSUNG

     213,786.00     213,786.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 213,786 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 
เป็นเงิน 213,786 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3350 ลงวนัที่
 23 สิงหาคม 2562

50 จดัซ้ือกระดาษรองเร่ือง        25,000.00       25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะ
อนิ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ เป็นเงิน 
25,000 บาท

บริษัทโรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะ
อนิ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ เป็นเงิน 
25,000 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3425 ลงวนัที่
 28 สิงหาคม 2562

51 จดัจา้งท าชดุของที่ระลึก      167,112.60     167,112.60 เฉพาะเจาะจง บ.รอยลั เบณจรงค์ จก. เป็นเงิน 
167,112.60 บาท

บ.รอยลั เบณจรงค์ จก. เป็นเงิน 
167,112.60 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค3396 ลงวนัที่ 
28 สิงหาคม 2562

52 จดัซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์ และหมกึเคร่ืองถา่ย
เอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX

     220,527.00     220,527.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. เป็นเงิน 
220,527 บาท

บ.ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จก. เป็นเงิน 
220,527 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3422 ลงวนัที่
 28 สิงหาคม 2562

53 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับการค้นหาและ
ชว่ยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

1,000,000 978,425.62 e-bidding บจก.เอม็อาร์เอก๊ซ์ตรีม เสนอราคา 
977,094.04 บาท

บจก.เอม็อาร์เอก๊ซ์ตรีม ราคา 
977,094.04 บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นตามเง่ือนไข 
ประกาศประกวดราคา

สัญญาเลขที่ สปค.58/2562 
ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 2562

54 จา้งที่ปรึกษาโครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้เสียต่อ
การปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

300,000 300,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
 เสนอราคา 300,000 บาท

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
 ราคา 295,000 บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที่ สปค.55/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-31 เดอืน สงิหำคม พ.ศ. 2562

55 โครงการสัมมนาบูรณาการแผนการค้นหา
และชว่ยเหลืออากาศยานและเรือที่
ประสบภัย

     400,000.00     400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นเงิน 400,000 บาท

บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเมน้ท์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นเงิน 400,000 บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง
และครบถว้น เสนอราคา
ต่ าสุด

สปค.29/2562 ลงวนัที่ 29 
ส.ค.62

56 จา้งซ่อมแซมไมโครโฟนชดุประชมุและ
เคร่ืองควบคุมและแหล่งจา่ยไฟ

       31,211.90       31,211.90 เฉพาะเจาะจง หจก. ภัทรรุ่งโรจน์ เป็นเงิน 31,211.90 
บาท

หจก. ภัทรรุ่งโรจน์ เป็นเงิน 31,211.90 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0128/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

57 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ส่ือสาร        37,492.80       37,492.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุโณทัยการไฟฟ้า จ ากดั เป็นเงิน 
37,492.80 บาท

บริษัท อรุโณทัยการไฟฟ้า จ ากดั เป็นเงิน 
37,492.80 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0212/2562 ลง
วนัที่ 6 สิงหาคม 2562

58 จดัซ้ืออะไหล่ลิฟต์โดยสารประจ าอาคาร
สโมสรและหอประชมุ

         8,025.00         8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ากดั เป็นเงิน 8,025 บาท

บริษัท ทีแอล เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ากดั เป็นเงิน 8,025 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0134/2562 ลง
วนัที่ 8 สิงหาคม 2562

59 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ
ตู้สาขาโทรศัพท์อตัโนมติัระบบดิจทิัล (IP 
PABX)ภายใน สปค. แบบรวมอะไหล่

       39,232.62       39,232.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั เป็นเงิน 
39,232.62 บาท

บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั เป็นเงิน 
39,232.62 บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0214/2562 ลง
วนัที่ 8 สิงหาคม 2562

60 จา้งเปล่ียนประตูห้องท างาน รชค. อาคาร 
1 ชั้น 3

       12,840.00       12,840.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านกระจกน าโชคชยั เป็นเงิน 12,840 
บาท

 ร้านกระจกน าโชคชยั เป็นเงิน 12,840 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0217/2562 
ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2562

61 จดัซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์        15,600.00       15,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างกระจกกวงเชยีง เป็นเงิน 15,600 บาท ห้างกระจกกวงเชยีง เป็นเงิน 15,600 บาท เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง บันทึกขอ้ความที่ คค 0205/
กบค 3180 ลงวนัที่ 15 
สิงหาคม 2562

62 จดัซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณเสียงและ
ไมโครโฟนไร้สาย

     465,450.00     465,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจกัรดีเวลอปเมนท์ จ ากดั เป็น
เงิน 465,450 บาท

บริษัท มหาจกัรดีเวลอปเมนท์ จ ากดั เป็น
เงิน 465,450 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0159/2562 ลง
วนัที่ 28 สิงหาคม 2562

63 จดัซ้ืออปุกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์      325,280.00     325,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั เป็นเงิน 
325,280 บาท

บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั เป็นเงิน 
325,280 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0162/2562 ลง
วนัที่ 28 สิงหาคม 2562


