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1 งานเชา่สถานทีแ่ละอปุกรณ์ X                 1,826,490.00 

ทบทวนขอ้มลูขอบเขตการ

ปฏบิัตงิาน สอบราคาจากผู ้

รับจา้ง และวงเงนิ

งบประมาณ

2 จัดจา้งออกแบบ ตกแตง่ ตดิตัง้ และด าเนนิการจัดอบรมเพือ่สนับสนุนหลักสตูร วพน. 12 และ วพน. 6 X                 3,841,086.00 

ทบทวนขอ้มลูขอบเขตการ

ปฏบิัตงิาน สอบราคาจากผู ้

รับจา้ง และวงเงนิ

งบประมาณ

3 จัดจา้งบรหิารจัดการเรยีนรู ้ศนูยก์ารเรยีนรูป่้าในกรงุ สถาบันปลกูป่าและระบบนเิวศ ปตท. X               18,190,000.00 

มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข

รายละเอยีดงานบางสว่น 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

วัตถปุระสงคข์องงาน

4 จัดจา้งบรหิารจัดการเรยีนรู ้ศนูยก์ารเรยีนรูป่้าวังจันทร ์สถาบันปลกูป่าและระบบนเิวศ ปตท. X               24,824,000.00 

มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข

รายละเอยีดงานบางสว่น 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

วัตถปุระสงคข์องงาน

5
งานปรับภมูทัิศน์และด าเนนิการจัดหาตน้ไม ้สวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ 80 พรรษา ต าบลทรงคนอง อ าเภอ

พระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ
X                 6,420,000.00 

มกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข

รายละเอยีดงานบางสว่น 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

วัตถปุระสงคข์องงาน

6 จัดจา้งออกแบบแนวคดิขา้งตน้ (Conceptual Design) ศนูยเ์รยีนรูคุ้ง้บางกะเจา้ X                 4,007,150.00 

7 จา้งจัดสมัมนาสายงาน ผคว. ประจ าปี 2561 X                    896,660.00 

8
จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ในการจัดงานมหกรรมศลิปะการแสดงและดนตรนีานาชาตกิรงุเทพฯ

 ครัง้ที ่20
X                 6,955,000.00 

9 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ในการจัดงาน Photo Bangkok Festival 2018 X                 1,070,000.00 

10 จัดจา้งทีป่รกึษาดา้นคณุภาพ X                    802,500.00 

เปลีย่นแปลงวันด าเนนิการ

และระยะเวลางวดการ

จา่ยเงนิ

11
งานจา้งทีป่รกึษาในการทบทวนพฤตกิรรมหลัก ส ารวจ และก าหนดแผนพัฒนา การยดึมั่นในคา่นยิม

องคก์ร ของพนักงาน ปตท.
X                 5,885,000.00 

คณะท างานมกีาร

ปรับเปลีย่นแผนการ

ด าเนนิงาน เพือ่ใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้

12 จา้งเหมาออกแบบและผลติสือ่เผยแพร ่Electric Vehicle (EV) x                    995,100.00 

13 านเชา่พืน้ทีค่ลังเก็บผลงานศลิปกรรม ปตท. ประจ าปี 2561 x                    532,860.00 

14 จา้งทีป่รกึษาเพือ่ประเมนิ วเิคราะห ์และใหค้ าปรกึษาสขุภาพองคก์ร x                 8,000,000.00 

15
จา้งบ ารงุรักษาลขิสทิธิก์ารใชง้าน (MA Software License) ระบบตรวจสอบ Automatic Security 

Control (Fore Scout) ปี 2561
x                 3,100,000.00 

เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา
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16
จัดจา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นการสนับสนุนนักกฬีากอลฟ์นางสาวเฌอมาลย ์สนัตวิวิัฒน

พงศ ์ประจ าปี 2561
x                 2,000,000.00 

17
จัดจา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นการสนับสนุนนักกฬีากอลฟ์นางสาวพรีดา ปิดดอน และ

นางสาวธัญรดา  ปิดดอน ประจ าปี 2561
x                    600,000.00 

18 จา้งปรับปรงุระบบภาพ หอ้งประชมุชัน้ 3 อาคาร 1 ส านักงานใหญ ่ปตท. x                 1,070,000.00 

19 จา้งโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปตท. ผา่นสือ่ในเครอื บรษัิท บางกอกเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั x                 3,210,000.00 

20 งานออกแบบและจัดพมิพห์นังสอื 2 ทศวรรษลกูโลกสเีขยีว x                 3,210,000.00 

21 จัดซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภคบรรจถุงุยังชพีเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยธรรมชาติ x                 5,780,000.00 

22 งานเลีย้งพนักงานเกษียณอาย ุประจ าปี 2561 x                 3,700,000.01 

23 การจัดจา้งพัฒนาสือ่การเรยีนรู ้e-learning x                    963,000.00 

24
 จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาแนวทาง ออกแบบ และด าเนนิการปรับปรงุระบบงาน Governance, Risk and

 Compliance (GRC) แบบบรูณาการของ ปตท.
x               10,700,000.00 

25

จัดจา้ง Organizerในการออกแบบ ตกแตง่ ตดิตัง้ และด าเนนิการ เพือ่สนับสนุนการจัดอบรมหลักสตูร

ผูบ้รหิารระดับสงู

ดา้นวทิยาการพลังงานรุน่ 12 (วพน. 12) และหลักสตูรดา้นวทิยาการพลังงานส าหรับนักบรหิารรุน่ใหม ่

รุน่ 6 (วพม. 6)

x                 4,130,200.00 

26
จัดจา้ง Organizerในการออกแบบ ตกแตง่ ตดิตัง้ และด าเนนิการ เพือ่สนับสนุนการจัดอบรมหลักสตูร

ผูบ้รหิารระดับสงู
x                 3,860,000.00 

27
การจา้งทีป่รกึษาทางบัญช ีเพือ่ใหค้ าปรกึษาในการจัดเตรยีมขอ้มลู แล ะ Implement มาตรฐานการ

บัญชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ
x                 3,210,000.00 

28

การจา้งทีป่รกึษาทางบัญช ีเพือ่ใหข้อ้สงัเกตตอ่กระบวนการทางบัญชแีล ะการจัดท ารายงานทางการ

เงนิตามวธิกีารทีต่กลงรว่มกนั และใหค้ าปรกษาในการจัดท ำ ารปูแบบและแสดงรายการในงบการเงนิ

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู พรอ้มทัง้ประเด็นทา งบัญชใีนดา้นอืน่ๆ

x               10,700,000.00 
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