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1 จัดซือ้ยา X                    242,499.00 

2 จัดซือ้ยา X                    210,000.00 

3 จัดซือ้ยา X                     94,380.00 

4
งานจา้งออกแบบรายละเอยีด และควบคมุงานกอ่สรา้ง ของโครงการจัดตัง้ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรนวัต 

สถาบันเทคโนโลยจีติรลดา อ.วังจันทร ์จ.ระยอง
X               11,550,000.00 

5 จา้งบรหิารจัดการโครงการพลังงานสญัจร ประจ าปีการศกึษา2562 X               19,500,000.00 

เปลีย่นแปลงวงเงนิและ

ก าหนดการทีค่าดวา่จะมี

การยืน่เสนอราคา

6
จัดจา้งออกแบบ ตกแตง่ ตดิตัง้ และด าเนนิการ ในการจัดการแขง่ขันกฬีาลลีาศรัฐวสิาหกจิครัง้ที ่43 

ประจ าปี 2562
X                 1,299,996.50 

7 จัดจา้ง Line Official Account , Official Home , BCRM bussiness connect ประจ าปี 2562 X                 8,453,000.00 

8 จัดซือ้บรกิารเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการโซเชยีลมเีดยี ประจ าปี 2562 X                    891,666.67 

9 (ยกเลกิ) จา้งพมิพแ์บบฟอรม์เอกสารตอ่เนื่อง ประจ าปี 2562                 1,177,770.40 

มกีารเปลีย่นแปลง

โครงสรา้งธรุกจิน ้ามัน 

PTTOR ท าใหป้รมิาณการช ้

แบบฟอรม์แตล่ะประเภทมี

จ านวนลดลง รวมทัง้มกีาร

ยกเลกิการใชแ้บบฟอรม์

บางรายการไป จงึสง่ผล

หว้งเงนิงบประมาณลดลง

10
จัดจา้งด าเนนิการน าคณะเดนิทางไปตรวจเยีย่มการด าเนนิธรุกจิและทรัพยส์นิของบรษัิทในกลุม่ ปตท. 

ครัง้ที ่1/2562
X                 1,300,050.00 

11 (ยกเลกิ) จัดจา้งพัฒนา Living Learning Community Center              188,320,000.00 

ยกเลกิตามมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการพจิารณาและ

สรรหาทีด่นิส าหรับการ

ประกอบธรุกจิและใช ้

ประโยชน์ของ ปตท.

12 (ยกเลกิ) จัดจา้งท าขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษ์คุง้บางกะเจา้                 5,350,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา
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13 (ยกเลกิ) จัดจา้งเหมาด าเนนิงาน Global Symposium : Sustainable Destination               21,400,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

14 (ยกเลกิ) จัดจา้งด าเนนิงานแผนงานทรัพยากรมนุษย์                 6,420,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

15 (ยกเลกิ) จัดจา้งด าเนนิงานตน้แบบการจัดการขยะชมุชน                 5,350,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

16 (ยกเลกิ) จัดจา้งผูรั้บเหมาปรับปรงุภมูทัิศน์รอบทา่เรอื               16,906,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

17 (ยกเลกิ) จัดจา้งผูรั้บเหมาปรับปรงุโป๊ะเรอื สะพานางเดนิและศาลาทีพั่ก                 8,025,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

18 (ยกเลกิ) จัดจา้งงานกจิกรรมกระตุน้การทอ่งเทีย่ว                 4,815,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

19 (ยกเลกิ) จัดจา้งพัฒนาพืน้ทีส่เีขยีวตน้แบบ               10,700,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

20 (ยกเลกิ) จัดจา้งจัดท าแผนแมบ่ทโครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษ์คุง้บางกะเจา้                 3,210,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

21 (ยกเลกิ) จัดจา้งด าเนนิงานพัฒนาตน้แบบการจัดการคลองคุง้บางกะเจา้                 3,210,000.00 

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบั

กลยทุธโ์ครงการฯในปัจจบุัน

22 จา้ง Line Official Account, Official Home, BCRM business connect ประจ าปี 2562 X                 8,453,000.00 

ชือ่งานทีจั่ดท ามกีาร

เปลีย่นแปลงไมต่รงตาม

แผนทีก่ าหนดไว ้

23 จา้งเพือ่ใหบ้รกิารเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการโซเชยีลมเีดยี ประจ าปี 2562 X                    891,666.67 
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24 จา้งจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ปตท. ประจ าปี 2562 X                 2,300,000.00 

25 (ยกเลกิ) จัดซือ้ยา               11,147,795.00 
มกีารเปลีย่นแปลงแผนการ

จัดซือ้จัดจา้งโครงการ

26 (ยกเลกิ) จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์                    946,850.18 
มกีารเปลีย่นแปลงแผนการ

จัดซือ้จัดจา้งโครงการ

27 (ยกเลกิ) จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์                    656,961.54 
มกีารเปลีย่นแปลงแผนการ

จัดซือ้จัดจา้งโครงการ
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