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1
จา้งออกแบบ จัดสรา้ง ตดิตัง้ ตกแตง่ รือ้ถอน เวท ีและอปุกรณ์ตกแตง่นทิรรศการงานสปัดาหค์วาม

ปลอดภัยสายปฏบัตกิารคลัง
X                 1,070,000.00 

2
จัดจา้งทีป่รกึษาในการบรหิารงานโครงการ และบรหิารการเปลีย่นแปลงโครงการพัฒนาระบบจัดหา

พัสดแุละสนิคา้ (Digital Procurement) ปี 2561
X                 7,490,000.00 

แกไ้ขชือ่งานใหม้คีวาม

ชดัเจนมากยิง่ข ึน้และ

ขอบเขตงานทีเ่พิม่ข ึน้

ตลอดทัง้โครงการ

3
งานจา้งเหมาใหบ้รกิาร เพือ่มุง่ความส าเร็จในงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายคลังปิโตรเลยีมภาค

ตะวันออก จ.ชลบรุ ีสญัญาจา้ง 2 ปี (2562 - 2563)
X               35,074,600.00 

4
งานจา้งเหมาเพือ่มุง่ความส าเร็จในงานภมูทัิศน์ พืน้ทีฝ่่ายคลังปิโตรเลยีมภาคตะวันออก สญัญาจา้ง 2 

ปี (2562 - 2563)
X               23,636,514.00 

5 จัดจา้งตรวจประเมนิการด าเนนิงาน TQA หน่วยงานธรุกจิกา๊ซธรรมชาติ X                 2,953,200.00 
ปรับเปลีย่นขอบเขตการ

ด าเนนิงาน

6 จัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ X                 4,649,915.69 
เปลีย่นแปลงรายละเอยีด

ขอบเขตของงาน

7 จา้งจัดงานประชมุใหญส่ามัญประจ าปีสมาคมสโมสร บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 X                 1,284,000.00 
เพิม่งบประมาณในการ

จัดซือ้จัดจา้ง

8
จัดซือ้ อปุกรณ์ส ารวจรางวัดดว้ยเครือ่งรับสญัญาณดาวเทยีมระบบ GNSS และกลอ้งประมวลผลรวม 

Total Station พรอ้มอปุกรณ์ประมวลผล
X                 9,500,000.00 

วงเงนิจัดซือ้ต า่กวา่ราคาที่

ไดป้ระกาศไว ้ท าใหข้อ้มลู

ไมส่อดคลอ้งกนั

9
จา้งการออกแบบ จัดท า ตกแตง่และตดิตัง้บธูนทิรรศการงานความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแหง่ชาติ

ครัง้ที ่32
X                    750,000.00 

มกีารปรับรายละเอยีด

แผนการจัดซือ้จัดจา้งใน

หวัขอ้ชือ่โครงการ ชือ่เรือ่ง/

รายการ และวงเงนิ

งบประมาณ

10 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางโทรทัศน์ในรายการ สานตอ่ทีพ่่อท า X                 1,716,270.84 

11 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอืบรษัิท ว็อชด็อก จ ากดั X                 5,610,010.00 

12 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอืบรษัิท ทร ูโฟรย์ ูสเตชัน่ จ ากดั X                 1,144,900.00 

13 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอืบรษัิท ไทย นวิส ์เน็ตเวริค์ (ทเีอ็นเอ็น) จ ากดั X                 2,289,800.00 

14 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ทางโทรทัศน์ในรายการ ปากทอ้งตอ้งรู ้ X                 3,434,700.00 

15 เชา่ใชเ้ครือ่ง Printer Dor Matrix X               10,670,761.09 

16 จัดซือ้ Software License COACH X                 1,534,166.00 

17
จัดจา้งท าการประเมนิผลการด าเนนิโครงการระบบสารสนเทศ PTT - PIR Post Implementation 

Review
X                 2,289,800.00 

18 จัดจา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นการสนับสนุนการแขง่ขัน Futsal X                 5,350,000.00 

19 จัดจา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นการจัดการแขง่ขันฟตุซอล X                 5,350,000.00 

20 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นโครงการทายผลฟตุบอลโลก ปี 2018 X                 3,210,000.00 

21 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ The Blogger Trips X                 2,140,000.00 

22 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ทางโทรทัศน์ในรายการ วันนี้ทีร่อคอย X                 1,123,500.00 

23 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท.ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากดั X                 6,420,000.00 

เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา
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24 จา้งวจัิยการจัดท าแผนอนุรักษ์ตน้ไมข้นาดใหญใ่นเขตพืน้ทีลุ่ม่ต า่แมน่ ้าเจา้พระยา X                 3,219,000.00 ไมม่ภีาษีมลูคา่เพิม่

25 ถา่ยภาพท าบัตรประจ าตัวพนักงาน ปตท. จ ากดั (มหาชน) X                    913,000.00 เปลีย่นแปลงวงเงนิ

26
จัดจา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นการสนับสนุนนักกฬีากอลฟ์ นายรัฐธรี ์ ศริธินากลุศักดิ ์

ประจ าปี 2561
X                 2,000,000.00 

27 จัดจา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นนักกฬีากอลฟ์ นายชลทติย ์ ชืน่บญุงามประจ าปี 2561 X                    600,000.00 

28 จา้งบ ารงุรักษาป่า ปีที ่4 แปลงปลกูป่า PTT-W-76-01/57 เนื้อที ่399 ไร่ X                    750,120.00 

29 จา้งตรวจวัดและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการท างานและคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ประจ าปี 2561 X                 5,671,000.00 

30 จา้งจัดท าขอ้มลู Category Management X                 5,885,000.00 

31  การจา้งจัดงานวันครอบครัว ปตท. ประจ าปี 2561 X                 6,955,000.00 

32
จา้งบรหิารจัดการหลักสตูร Leadership Development Program for Sustainability (LDP) 3, Batch

 3
X                 2,910,325.10 

33 จา้งท าชัน้วางกลอ่งเก็บเอกสารพรอ้มตดิตัง้ ที ่คลังเก็บเอกสารวังน ้อย X                 4,933,426.53 
เปลีย่นแปลงวงเงนิ

งบประมาณ

34
จา้งจัดโปรแกรมใหพ้นักงานสายงานจัดหาในกลุม่ ปตท.ศกึษาดงูาน ศนูยธ์ ุรกจิ คาเฟ่ อเมซอน 

(AICA) สถาบันพัฒนาศักยภาพธรุกจิน ้ามัน (OBA) และพืน้ที ่ใกลเ้คยีง
X                    535,000.00 

เปลีย่นแปลงชือ่งาน วงเงนิ

งบประมาณ และ

ก าหนดการทีค่าดวา่จะมี

การยืน่เสนอราคา
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