
รายงานแผนปฏบิตักิารจดัหาพสัด ุประจ าปี 2560 ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข เดอืน มนีาคม

 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

 วงเงนิงบประมาณ  หมายเหตุ

ล าดบั โครงการ/งานจดัหา ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   (รวม VAT)

1 จัดซือ้เสือ้โปโล งานกฬีาสกีลุม่ ปตท. ประจ าปี 2561 X                 2,105,332.00 

2 การแขง่ขันกอลฟ์อาชพี สตรรีะดับนานาชาติ X                 3,210,000.00 

3 การแขง่ขัน Futsal รายการ PTT Thailand Five X                 5,350,000.00 

4 การแขง่ขันฟตุซอลชงิแชมป์สโมสรโลก X                 5,350,000.00 

5 สนับสนุนทมีฟตุซอลสโมสร พทีบี ีบลเูวฟ ชลบรุี X               10,700,000.00 

6 สนับสนุนการแขง่ขัน Futsal ชายชงิแชมป์สโมสรโลกและการท า CSR กบัสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้ X                 5,350,000.00 

7 สนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ X                 6,420,000.00 

8 สนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ X                 1,070,000.00 

9 สนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ X                 2,140,000.00 

10 สนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ X                 2,140,000.00 

11 สนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ X                    642,000.00 

12 สนับสนุนนักกฬีาขีม่า้ X                 1,070,000.00 

13
จัดจา้งออกแบบ และด าเนนิการกจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์เพือ่ฝึกอบรมหลักสตูร PTT Oreintation ประจ าปี

 2561
X                 3,000,000.00 

เปลีย่นแปลงชือ่รายการ 

จ านวนเงนิงบประมาณ และ

ก าหนดการ

14 จัดจา้งพัฒนาโครงการ New e-planning & analytic X               64,185,300.35 

ปรับเปลีย่นก าหนดการ

เนื่องจากจัดเตรยีมงาน 

เพิม่ขอบเขตงานให ้

ครอบคลมุการสนับสนุน

ระบบงานหลักจาก Go Live

 โดยแบง่จา่ยเป็นงวดๆ 

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ

15 จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ X                 4,975,409.80 
เปลีย่นแปลงรายละเอยีด

ขอบเขตงาน

16 จา้งตรวจชวีอนามัยประจ าปี 2561 X               13,967,780.00 

17 จัดจา้งพมิพเ์อกสารงานพมิพต์า่งๆ ประจ าปี 2561 - 2562 X                 2,388,411.20 

18
เชา่ระบบการแจง้เตอืน, ตดิตามรถยนตแ์ละบันทกึพฤตกิรรมผูข้ับขี ่พรอ้มตดิตัง้อปุกรณ์ (จ านวน 100 

ชดุ)
X                 2,028,720.00 

เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา
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19
(ยกเลกิ) จัดจา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาขอ้มลูธรุกจิพลาสตกิรไีซเคลิและการวเิคราะหค์วามคุม้คา่เชงิ

เศรษฐศาสตรข์องการลงทนุในธรุกจิพลาสตกิรไีซเคลิของ ปตท.
                8,000,000.00 

ยกเลกิเนื่องจากการจัดจา้ง

ดังกลา่วเป็นการด าเนนิการ

เพือ่ศกึษาความเป็นไปได ้

ของโครงการรว่มทนุตามัน

ทกึความเขา้ใจความรว่มมอื

 ครป. จงึพจิารณาเห็นวา่

การด าเนนิการดังกลา่ว

เป็นไปตาม ขอ้ก าหนด 

ปตท. วา่ดว้ย การจัดหา

และจ าหน่ายเชงิพาณชิย ์

พ.ศ. 2560

20 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ เปิดมา่นโลก X                    534,999.47 

21 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ คนมันสพั์นธุอ์าสา X               26,750,000.00 

22 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นในเครอื บรษัิท ดรมี ทมี เน็ตเวริค์ จ ากดั X                 2,996,000.00 

23 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในเครอื บรษัิท บอีารซ์เีอส จ ากดั X                 5,349,717.52 

24 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในเครอื บรษัิท ดอกเตอรว์าไรตี ้จ ากดั X                 5,350,000.00 

25 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ INN โฟกสัเศรษฐกจิ X                 1,069,998.93 

26 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นในเครอื บรษัิท อนิไซต ์สเตชัน่ เน็ตเวริค์ จ ากดั X                 4,776,480.00 

27 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ Wheel Share X                    534,465.00 

28 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางวทิยใุนรายการ FM90 ลกูทุง่รักไทย X                 1,605,000.00 

29 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางสถานีวทิย ุ จส.100 X                 1,070,000.00 

30 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอืผูจั้ดการ X                 6,420,000.00 

31 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นโครงการ women club X                 1,070,000.00 

32 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสถานีขา่วสปรงินวิสท์วีดีจิทัิล ชอ่ง 19 X                 3,766,400.00 

33 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ ตาม...หลักกโิล X                    534,994.65 

34 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ SMART ENERGY X                 5,349,251.00 

35 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธผ์า่นรายการโทรทัศน์ เนชัน่ ทวีี X                 2,140,000.00 

36 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ในเครอื   อสมท X               62,060,000.00 

37 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธผ์า่นสถานีวทิยคุวามถี ่93.0 รายการ COOL Fahrenheit X                 1,070,000.00 

38 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธผ์า่นสือ่สถานีโทรทัศน์อมรนิทร ์ทวีี X                 1,070,000.00 

39 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอืบรษัิท บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) X                 8,881,000.00 

40 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางวทิยใุนรายการ Energy In Trend X                    535,000.00 

41 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางวทิยใุนรายการEnergy Time X                    535,000.00 

42 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่น  www.thainews-online.com X                    535,000.00 

43 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นวทิย ุกรนีเวฟ  คลืน่ 106.5 FM MHz X                 5,350,000.00 
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44 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางวทิยใุนรายการชวีติกบัเพลง X                    647,136.00 

45 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่วทิยใุนเครอื บรษัิท มาเธอร ์ครเีอชัน่ จ ากดั X                 3,206,790.00 

46
จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นวทิยใุนเครอื บรษัิท ฟาตมิาบรอดคาสติง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั
X                 4,280,000.00 

47 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในเครอื บรษัิท เอ็ม เค ท ีกรุป๊ จ ากดั X                 8,554,650.00 

48 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ พลังงานของคนไทย X                 7,704,000.00 

49 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นวทิย ุรายการ EAZY  FM105.5 X                 4,237,200.00 

50 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นหนังสอืพมิพใ์นเครอื บรษัิท ฐานเศรษฐกจิ มัลตมิเีดยี จ ากดั X                 2,140,000.00 

51 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท บรูพาทัศน์ (1999) จ ากดั X                 3,210,000.00 

52 จา้งประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางสถานีวทิยคุรอบครัวขา่ว X                 2,140,000.00 

53 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางวทิยใุนรายการตา่งๆ ผา่นสถานีวทิยชุมุชน X                 1,872,500.00 

54 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ คนไทย หวัใจไมท่อ้ X                 2,514,499.99 

55 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางวทิยใุนรายการ เก็บเล็กผสมนอ้ย และรายการ อาทติยส์าระพัน X                    744,707.16 

56 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท ฟรอ้นทเ์พจ จ ากดั X                 5,457,000.00 

57 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ใน รายการ กฬีาดี X                 2,247,000.00 

58 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท ทรปิเปิล เจ คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั X                 7,383,000.00 

59 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท เอ็นไอ.คอม จ ากดั X                 5,350,000.00 

60 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสถานีโทรทัศน์ ชอ่ง PPTV X                 1,070,000.00 

61 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางวทิยใุนรายการ เก็บขา่วมาเลา่ X                 1,926,000.00 

62 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอืบรษัิท เนชัน่ มัลตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) X                 9,095,000.00 

63 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่วทิยใุนเครอื บรษัิท สมารท์ บอม จ ากดั X                 1,059,300.00 

64
จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ ตามรอยเศรษฐกจิพอเพยีง ตน้ทางสู่

ความยัง่ยนื
X                    748,828.80 

65 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางโทรทัศน์ในรายการ สปอรต์ โฟกสั X                 1,604,993.58 

66 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางโทรทัศน์ในรายการ CEO ซีป๊ึ้ก และรายการ หมนุตามโลก X                 1,070,000.00 

67 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นในเครอื บรษัิท มเีดยี แอสโซซเิอตเต็ด จ ากดั X                 5,350,000.00 

68 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ใน เครอืมตชิน X                 9,095,000.00 

69 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท ไคเบอร ์พาส คอมมวินเิคชัน่ส ์จ ากดั X                 2,140,000.00 

70
จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท บาลานซ ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอนเน็คชัน่ส ์

จ ากดั
X                 2,137,860.00 

71 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นในเครอื บรษัิท สยาม อนิเตอร-์วชิัน่ส ์กรุป๊ จ ากดั X                 5,885,000.00 

72 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ ทศิทางเศรษฐกจิ X                 2,140,000.00 

73 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ออนไลน์ ในเครอื บรษัิท กรนีโพรเท็คท ์จ ากดั X                 1,059,300.00 

74 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางโทรทัศน์ในรายการ สด ลกึ จรงิ X                    847,440.00 
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เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา

75 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางโทรทัศน์ผา่นสือ่ในเครอื ไบรท ์ทวีี X                 1,069,998.93 

76 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ ประเด็นดัง หลังขา่ว X                 1,070,000.00 

77 เชา่ใช ้Microsoft Licenses แบบ Enterprise Subscription, EAP และ ECI ประจ าปี 2561 X               64,838,061.84 

เกดิความลา่ชา้ในการสรปุ

ขอบเขตงานและก าหนด 

TOR

78 จา้งเหมาบ ารงุรักษาระบบ Video Conference ส านักงาน ปตท. ท่ัวประเทศ X                 6,366,500.00 

เกดิความลา่ชา้ในการสรปุ

ขอบเขตงานและก าหนด 

TOR

79 เชา่ใช ้Symantec Endpoint Protection จ านวน 4,500 Licenses X                 3,996,450.00 

เกดิความลา่ชา้ในการสรปุ

ขอบเขตงานและก าหนด 

TOR

80
งานจา้งน าคณะสือ่มวลชนสายพลังงานและอตุสาหกรรมศกึษาดงูานการพัฒนาเทคโนโลยพีลังงาน

ไฟฟ้าและโครงสรา้งพืน้ฐาน ณ สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี
X               11,770,000.00 

เปลีย่นแปลงชือ่รายการ 

ก าหนดการ และวงเงนิ

งบประมาณ

81 จัดจา้งออกแบบ จัดท า จัดพมิพ ์และจัดสง่ วารสาร"สานสขุ" ประจ าปี 2561 X               10,272,000.00 

82 (ยกเลกิ) จา้งผลติสือ่วดิทัิศน์ผลการด าเนนิงาน ปตท. ประจ าปี 2560                 1,070,000.00 
ด าเนนิการเอง เพือ่ประหยัด

งบประมาณขององคก์ร

83 (ยกเลกิ) การจา้งจัดหลักสตูรวชิาเฉพาะดา้นและภาษาองักฤษส าหรับพนักงานทนุ ปตท.                    749,000.00 

84 การจา้งทีป่รกึษาเพือ่การบรหิารจัดการพนักงานกลุม่ศักยภาพของ ปตท. X                 8,297,850.00 

พจิารณาแลว้เห็นวา่การ

จา้งทีป่รกึษาในลักษณะ On

 Call มแีนวโนม้ลดลง 

เนื่องจากสามารถด าเนนิการ

เองได ้

85
การจา้งทีป่รกึษาเพือ่จัดหลักสตูรวชิาเฉพาะดา้นและการเตรยีมความพรอ้มการสมัครศกึษาตอ่ ส าหรับ

พนักงานกลุม่ศักยภาพของ ปตท.
X               13,574,020.00 

ปรับเปลีย่นกระบวนการ

เตรยีมความพรอ้มส าหรับ

พนักงานทนุ ปตท.

86 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่วทิยใุนเครอื บรษัิท ฟิทซ ์แอดเวอรไ์ทซิง่ จ ากดั X                 1,068,930.00 

87 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีง FM.105 SMILE  THAILAND X                    535,000.00 

88 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท สยามสปอรต์ ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) X                 3,210,000.00 

89 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ เริม่ทีเ่รา X                 6,420,000.00 

90 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ เทีย่งวันทันเหตกุารณ์ X                 1,070,000.00 

91 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท แมคซมิา่ สตดูโิอ จ ากดั X                 1,070,000.00 

92 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ โลกสดสวย พลังงานสดใส X                 1,600,720.00 

93 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท กรงุเทพ เอ็กซบิชิัน่ จ ากดั X               10,700,000.00 

94 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ At5Dairy X                 3,680,800.00 

95 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ natcha and the Gang X                 3,745,000.00 

96 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ Navigator X                 5,350,000.00 

97 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท ดเีอ็น บรอดคาสท ์จ ากดั X                 3,745,000.00 

98 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ พลังงานวันนี้ X                 3,677,590.00 
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รายงานแผนปฏบิตักิารจดัหาพสัด ุประจ าปี 2560 ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข เดอืน มนีาคม

 บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

 วงเงนิงบประมาณ  หมายเหตุ

ล าดบั โครงการ/งานจดัหา ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   (รวม VAT)

เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา

99 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท ทรปิเปิล ว ีบรอดคาสท ์จ ากดั X               14,980,000.00 

100 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท จเีอ็ม เอ็ม วัน ทวี ีจ ากดั X                 8,560,000.00 

101 จา้งสนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ X                 2,140,000.00 

102 สนับสนุนโครงการ PTT Seven Summits X                 2,675,000.00 

103 สนับสนุนงานมหกรรมเงนิกรงุเทพ ครัง้ที ่18 ( MONEY EXPO 2018 ) X                    963,000.00 

104
จา้งเหมาเพือ่จัดท า รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูความมั่นคง ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สิง่แวดลอ้ม (SSHE)
X                    963,000.00 

105 งานจา้งเหมาจัดท าสญัญาและงานจัดท างานบรหิารระบบขอ้มลูสญัญา X                    732,958.56 

106 จัดซือ้ลขิสทิธิโ์ปรแกรม Teammate Audit Management Suite System จ านวน 6 License X                    707,997.60 

107 จัดจา้งบ ารงุรักษา Teammate Internal Audit Management System X                 1,268,630.76 

108 จัดซือ้ License Opentext จ านวน 100 License X                 4,815,000.00 

109 จัดซือ้จอ Monitor จ านวน 300 จอ X                 1,468,575.00 

110 จัดจา้งประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นงานกจิกรรมของบรษัิท มเีดยี แอสโซซเิอตเต็ด จ ากดั ประจ าปี 2561 X                    963,000.00 

111 จา้งจัดกจิกรรมสรา้งความสมัพันธเ์ครอืขา่ย Social Network ปตท. ประจ าปี 2561 X                 6,420,000.00 

112 จัดจา้งประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นการจัดกจิกรรม TMA ประจ าปี 2561 X                 5,350,000.00 

113 จา้งจัดท าขอ้มลู PTT Group Career Ladder Development of Procurement X                 4,280,000.00 

114 จัดจา้งผลติวดีทัีศน์และภาพนิง่ผลงาน "รางวัลลกูโลกสเีขยีว" ครัง้ที ่18 X                 2,140,000.00 

115
จา้งจัดกจิกรรม และการผลติสือ่เพือ่สง่เสรมิคา่นยิม การจัดการความรู ้เทคโนโลย ีและนวัตกรรมของ

กลุม่ ปตท.
X                 3,745,000.00 

เปลีย่นแปลงชือ่ และ

ก าหนดเดอืนทีค่าดวา่จะ

ด าเนนิการประมลู

116 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ MMM Magazine On air X                 5,350,000.00 

117 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ ขา่วเชา้ วันหยดุ X                 5,350,000.00 

118 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นในเครอื บรษัิท ซเูปอรจ์ิว๋ จ ากดั X               11,727,125.10 

119 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นทางโทรทัศน์ในรายการ กฤษนะทัวรย์กลอ้ X                 7,490,000.00 

120 งานจัดจา้งทีป่รกึษาเพือ่การพัฒนาศักยภาพการด าเนนิงานดา้นความยัง่ ยนื X                 1,070,000.00 
เปลีย่นแปลงชือ่โครงการ

และชือ่รายการ

121 ซือ้อะไหลอ่ปุกรณ์เครือ่งออกก าลังกายพรอ้มตดิตัง้ จ านวน 5 รายการ X                    592,635.55 

122 การด าเนนิการจัดทัศนศกึษาส าหรับพนักงานเกษียณอาย ุปตท. ประจ าปี 2561 X                 3,482,850.00 
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