
แบบ สขร. 1

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

1 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง

       54,891.00       54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3476 ลงวนัที่
 2 กนัยายน 2562

2 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร        18,190.00       18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3576 ลงวนัที่
 6 กนัยายน 2562

3 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร        18,297.00       18,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3635 ลงวนัที่
 10 กนัยายน 2562

4 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          5,815.00         5,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3643 ลงวนัที่
 11 กนัยายน 2562

5 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมรถเขน็          1,669.20         1,669.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3660 ลงวนัที่
 11 กนัยายน 2562

6 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          2,675.00         2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3661 ลงวนัที่
 11 กนัยายน 2562

7 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          6,955.00         6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3699 ลงวนัที่
 13 กนัยายน 2562

8 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร        12,840.00       12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3813 ลงวนัที่
 19 กนัยายน 2562

9 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร
ระบบดิจติอล

       13,910.00       13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3930 ลงวนัที่
 24 กนัยายน 2562

10 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์        14,177.50       14,177.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3962 ลงวนัที่
 25 กนัยายน 2562

11 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์        14,177.50       14,177.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3963 ลงวนัที่
 25 กนัยายน 2562

12 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองสแกนเนอร์          3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3988 ลงวนัที่
 26 กนัยายน 2562

13 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์          5,029.00         5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3961 ลงวนัที่
 25 กนัยายน 2562

14 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าร้อน - 
น้ าเยน็

         2,033.00         2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3804 ลงวนัที่
 18 กนัยายน 2562

15 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร          6,527.00         6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเมน้ท์ โซลูชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4144 ลงวนัที่
 30 กนัยายน 2562

16 จดัซ้ือโทรทัศน์          9,630.00         9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4099 ลงวนัที่
 27 กนัยายน 2562

17 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สีแบบมลัติฟังกช์ั่น        83,460.00       83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3933 ลงวนัที่
 24 กนัยายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2562

18 จดัซ้ือตู้เหล็กใส่เอกสารบานเล่ือนกระจก
และตู้เหล็กใส่เอกสารบานเล่ือนทึบ

         7,383.00         7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์แอนด์เซฟ 
จ ากดั

บริษัท วงศ์สยามเฟอร์นิเจอร์แอนด์เซฟ 
จ ากดั

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3936 ลงวนัที่
 24 กนัยายน 2562

19 จดัซ้ือแกส๊ลิฟท์เกา้อี้          9,095.00         9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3984 ลงวนัที่
 26 กนัยายน 2562

20 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน      170,665.00     170,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3977 ลงวนัที่
 25 กนัยายน 2562

21 จดัซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์      482,570.00     482,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3978 ลงวนัที่
 25 กนัยายน 2562

22 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมปากกา
อเิล็กทรอนิกส์

     227,133.00     227,133.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมโปรไมโครซิส จ ากดั บริษัท แอมโปรไมโครซิส จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3494 ลงวนัที่
 3 กนัยายน 2562

23 จดัซ้ือชดุรับแขก        49,541.00       49,541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษัท โปรเฟล็กซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3935 ลงวนัที่
 24 กนัยายน 2562

24 จดัซ้ือโต๊ะอาหาร          7,690.00         7,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บริษัท พีเค จเูนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3934 ลงวนัที่
 24 กนัยายน 2562

25 จดัซ้ือโต๊ะท างานไมข้าเหล็ก      142,042.50     142,042.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากดั บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 4038 ลงวนัที่
 27 กนัยายน 2562

26 จดัท าตรายาง             260.00            260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 260.00 
บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 260.00 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3463 ลงวนัที่
 30 สิงหาคม 2562

27 จดัท าตรายาง             260.00            260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 260.00 
บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 260.00 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3603 ลงวนัที่
 9 กนัยายน 2562

28 จดัท าตรายาง             350.00            350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 350.00 
บาท

ร้านสหบล๊อกตรายาง เป็นเงิน 350.00 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3604 ลงวนัที่
 9 กนัยายน 2562

29 จดัซ้ือสีน้ ามนั,น้ ามนัผสมและแปรงทาสี             240.00            240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้ายา่นสะพานพระราม 8 เป็นเงิน 
240.00 บาท

ร้านค้ายา่นสะพานพระราม 8 เป็นเงิน 
240.00 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3625 ลงวนัที่
 10 กนัยายน 2562

30 จดัซ้ืออะไล่ซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ า
เยน็

            749.00            749.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเสรีเอน็จเินียร่ิง จก. เป็นเงิน 
749.00 บาท

บ.ไทยเสรีเอน็จเินียร่ิง จก. เป็นเงิน 
749.00 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3679 ลงวนัที่
 12 กนัยายน 2562

31 จดัซ้ือของขวญั          4,527.00         4,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน 
4,527 บาท

บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน 
4,527 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3816 ลงวนัที่
 19 กนัยายน 2562

32 จดัซ้ือของขวญั          1,485.00         1,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน 
1,485 บาท

บริษัทนารายณ์ภัณฑ์ จ ากดั เป็นเงิน 
1,485 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3828 ลงวนัที่
 19 กนัยายน 2562

33 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร      282,480.00     282,480.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วชิรัตน์ กรุ๊ป เป็นเงิน 
282,480 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วชิรัตน์ กรุ๊ป เป็นเงิน 
282,480 บาท

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง คค 0205/กบค 3931 ลงวนัที่
 24 กนัยายน 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2562

34 จดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
ท างาน รชค.

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

นายเกยีรติศักด์ิ ปู่ทอง เป็นเงิน 2,200 
บาท

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง คค 0205/กบค 3829 ลงวนัที่
 19 กนัยายน 2562

35 จา้งเหมาบริการจดัการศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหาร
ระดับสูงกระทรวงคมนาคม" รุ่นที่ 1 ณ 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

3,314,800.- บาท 3,314,800.- 
บาท

e-bidding บริษัท อะราวด์ เจอนี่ จ ากดั เสนอราคา 
3,017,850.- บาท

บริษัท แอมมทิี ทราเวล จ ากดั ราคา 
3,017850.- บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที่ สปค.62/2562 
ลงวนัที่ 19 กนัยายน 2562

36 บริษัทแอมมทิี ทราเวล จ ากดั เสนอราคา 
3,114,610.- บาท

37 จา้งจดัการประชมุอาเซ่ียน (เพิ่มเติม) 217,317.- บาท 217,317.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิทิเกรเต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลย ี
จ ากดั เสนอราคา 217,317.- บาท

บริษัท แอมมทิี ทราเวล จ ากดั ราคา 
3,017850.- บาท

เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นตามเง่ือนไข

คค 0205/กบค3691ลงวนัที่ 
12 กนัยายน 2562

38 จดัท าหนังสือรายงานประจ าปี 2562 500,000.- บาท 386,805.- บาท เฉพาะเจาะจง ยนูิค สตูดิโอ เสนอราคา 386,805.- บาท ยนูิคสโตดิโอ ราคา 386,805.- บาท เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นตามเง่ือนไข

สัญญาเลขที่ สปค.65/2562 
ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2562

39 จา้งติดต้ังสายสัญญาณระบบเครือขา่ย 
(LAN) และเต้ารับไฟฟ้า

       19,260.00       19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั บริษัท โอ.พี.ซี.รี.แคร์ จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0237/2562 
ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2562

40 จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ
ตู้สาขาโทรศัพท์อตัโนมติัระบบดิจทิัล (IP 
PABX) ภายในส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

       39,232.62       39,232.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที0่214/2562 ลง
วนัที่ 8 สิงหาคม 2562

41 จด้ืัออปุกรณ์ตู้สาขาโทรศัพท์      325,280.00     325,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0162/2562 ลง
วนัที่ 28 สิงหาคม 2562

42 จดัซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์        18,939.00       18,939.00 เฉพาะเจาะจง ห้างกระจกกวงเชยีง ห้างกระจกกวงเชยีง เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง บันทึกขอ้ความที่ คค 0205/
กบค 3785 ลงวนัที่ 18 
กนัยายน 2562

43 จดัซ้ือกรอบรูปพระบรมราโชวาทและพระ
ราชด ารัส

         1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างกระจกกวงเชยีง ห้างกระจกกวงเชยีง เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง บันทึกขอ้ความที่ คค 0205/
กบค 3523 ลงวนัที่ 4 กนัยายน
 2562

44 จดัซ้ือวสัดุประปา        14,321.08       14,321.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง บันทึกขอ้ความที่ คค 0205/
กบค 3483 ลงวนัที่ 2 กนัยายน
 2562

45 จา้งซ๋อมแซมจอ VDO Wall ประจ าห้อง
ประชมุ 1

         4,280.00         4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็น อนิทรีเกด็เต็ด ซิสเต็ม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

บริษัท เท็น อนิทรีเกด็เต็ด ซิสเต็ม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0176/2562 
ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2562



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน 2562
(ชื่อหน่วยงำน)...ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม

วนัที่ 1-30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2562

46 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าแบบแช ่ประจ า
อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

       23,326.00       23,326.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ
 จ ากดั

บริษัท ซิสเต็มส์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ
 จ ากดั

เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0239/2562 
ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2562

47 จา้งซ่อมแซมเปล่ียนฝ้าเพดานห้งอหมวด
ยานพาหนะ

       41,982.52       41,982.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0229/2562 
ลงวนัที่ 3 กนัยายน 2562

48 จดัซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน (Intercom) 
แบบไร้สาย

         2,996.00         2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั บริษัท เฟล็กซ์คอม จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0163/2562 ลง
วนัที่ 28 สิงหาคม 2562

49 จา้งซ่อมแซมห้องน้ าชายของ สคอ. อาคาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 1

       64,200.00       64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูชั่น จ ากดั เป็นผู้มอีาชพีโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 0249/2562 
ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562

50 จดัซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาเสียงและ
ไมโครโฟนไร้สาย

     465,450.00     465,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจกัร ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั บริษัท มหาจกัร ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 0159/2562 ลง
วนัที่ 28 สิงหาคม 2562


