
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 หมึก Brother DCP J100 inkbenefit จ ำนวน 4 กล่อง และ 13,567.50           13,567.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท พงษ์พำณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ำกัด บริษัท พงษ์พำณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 760/2565

Samsung Xpress M2885FW imaging โทเนอร์ Unit จ ำนวน 4 กล่อง ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

2 ซ้ือฟิวเจอร์บอร์สีน้ ำเงิน 7,750.00            7,750.00 เฉพำะเจำะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 761/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
3 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 11,770.00           11,770.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 762/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น 4 ล้อ) 13,910.00           13,910.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 763/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
5 จ้ำงซ่อมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ อำคำรจอดรถ 31,137.00           31,137.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศวิตำ เซอร์วิส เจน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศวิตำ เซอร์วิส เจน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 764/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

6 ซ้ือเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อม 240,000.00         240,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 769/2565
วัดควำมอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จ ำนวน ๕ เคร่ือง ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
7 ซ้ือเคร่ืองตรวจหู ตำ จ ำนวน ๑ เคร่ือง 7,500.00            7,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 772/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

8  ซ้ือท่ีนอนลมแบบลอนป้องกันกำรเกิดแผลกดทับ 10 ชุด 94,000.00           94,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โนเบิล เมด จ ำกัด บริษัท โนเบิล เมด จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 773/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
9 ซ้ือเคร่ืองช่ังน้ ำหนักดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง จ ำนวน ๑ เคร่ือง 20,000.00           20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 774/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

10 เช่ำห้องประชุม 20,000.00           20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ณุศำพลำญ่ำ โฮเทล แอนด์ สปำ จ ำกัด บริษัท ณุศำพลำญ่ำ โฮเทล แอนด์ สปำ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 776/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
11 ซ้ือเคร่ืองติดตำมสัญญำณชีพอัตโนมัติ จ ำนวน ๔ เคร่ือง 380,000.00         380,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 777/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงย้ำยและติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 14,980.00           14,980.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 784/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
13 ซ้ือท่ีนอนช่วยชะลอกำรเกิดแผลกดทับ จ ำนวน ๖ หลัง 82,800.00           82,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จ ำกัด บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 787/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

14 ซ้ือชุดป้องกันรังสีเอกซเรย์แบบเอ๊ียมพร้อมปลอกคอป้องกันรังสีเอกซเรย์ จ ำนวน ๑ ชุด15,408.00           15,408.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรช่ัน กรุ๊ป จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 788/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
15 ซ้ือท่ีนอนลม จ ำนวน ๕ หลัง 42,500.00           42,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 789/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

16 ซ้ือเคร่ืองติดตำมสัญญำณชีพอัตโนมัติ จ ำนวน ๑ เคร่ือง 95,000.00           95,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 790/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
17 ซ้ือสำยฉีดช ำระ กุญแจล้ินชัก สีน้ ำ ไม้อัดยำง ไม้ยำงใส ลูกแม็ค ตะปู 77,770.00           77,770.00 เฉพำะเจำะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 791/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน)   สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
18 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน ๑๕ รำยกำร 108,412.40         108,412.40 เฉพำะเจำะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 792/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

19 ซ้ือหลอดไฟ LED 18W E-๒๗ จ ำนวน 36 หลอด และหลอดตะเกียบ PL-S ๙ W จ ำนวน ๑๒ หลอด6,548.40            6,548.40 เฉพำะเจำะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 793/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
20 จ้ำงบริกำรวำรสำรออนไลน์ของระบบ ThaiJo 5,350.00            5,350.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 812/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 13 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

21 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 5,403.50            5,403.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 817/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
22 จ้ำงซ่อมแซมออกซิเจนไปป์ไลน์ อำคำร 111 ปี 51,400.00           51,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทวิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย โพรดักส์ จ ำกัด บริษัทวิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย โพรดักส์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 818/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 14 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

23 จ้ำงซ่อมแซมป๊ัมน้ ำ 30,495.00           30,495.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 819/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 14 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
24 จ้ำงซ่อมลิฟต์ส่งของ อำคำรพิกุล 22,737.50           22,737.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 820/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 14 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

25 จ้ำงซ่อมลิฟต์โดยสำร 39,055.00           39,055.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 821/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 14 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
26 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 6,500.00            6,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นำยอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 822/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 14 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

27 ซ้ือหมึก OKI MC 363 สีด ำ สีฟ้ำ สีชมพู สีเหลือง 5,564.00            5,564.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 825/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 15 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
28 จ้ำงซ่อมแซมฝ้ำเพดำนห้องน้ ำ ตึก ๘๔ ปี 70,867.00           70,867.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัยวัฒน์ แก้วสระแสน นำยชัยวัฒน์ แก้วสระแสน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 834/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 16 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

29 ซ้ือซ้ือสำยน้ ำดีถัก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1/2x16น้ิว 1/2x18 น้ิว มินิบอลวำล์ว ขนำด 1/2 น้ิว ผผ.ผม.เทปพันเกลียว แผ่นฝ้ำเพดำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60x60 ซม.ฯลฯ 9,328.00            9,328.00 เฉพำะเจำะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 835/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 16 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
30 ซ้ือโต๊ะคร่อมเตียง จ ำนวน 10 ตัว 42,000.00           42,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 836/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 16 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

31 จ้ำงสอบเทียบและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทย์ 150,000.00         150,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทแอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัทแอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 845/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 22 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
32 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 8,500.00            8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นำยอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 846/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันที 22 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

33 ซ้ือหมึก Fujifilm Apeosport P๓๔๑๐SD จ ำนวน ๒ กล่อง ฮำร์ดดิส 1 TB จ ำนวน ๑ ลูก ดรัม Brother DR๑๐๐๐ จ ำนวน ๑ กล่อง7,008.50            7,008.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 850/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
34 ซ้ือหลอด LED 18W (หลอดส้ัน) จ ำนวน 100 หลอด   หลอดนีออน 18W จ ำนวน 100 หลอด19,688.00           19,688.00 เฉพำะเจำะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 851/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

35 ซ้ือหมึก OKI MC 363 สีด ำ สีฟ้ำ สีเหลือง สีขมพู หมึก Brother LC3617 สีด ำ สีฟ้ำ สีเหลือง สีชมพู77,549.32           77,549.32 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 852/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
36 จ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 12,000.00           12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นำยอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 856/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

37 ซ้ือไฟสปอร์ตไลท์ LED ๓๐๐W จ ำนวน ๒๐ ชุด 67,410.00           67,410.00 เฉพำะเจำะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 859/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
38 ซ้ือเคร่ืองวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จ ำนวน ๑ เคร่ือง 59,800.00           59,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 862/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

39 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดอินฟรำเรด จ ำนวน ๖ เคร่ือง 15,000.00           15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 863/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
40 ซ้ือรถเข็นสแตนเลส ๓ ช้ัน จ ำนวน ๑ คัน 12,000.00           12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 864/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

41 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำเปล่ียนอะไหล่รถยนต์รำชกำร ทะเบียนรถ ษฬ - 3221 7,185.91            7,185.91 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำ เอ็มไพร์ส จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำ เอ็มไพร์ส จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 865/2565
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

42 ขออนุมัติจัดจ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 2,800.00            2,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นำยอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1326
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
43 ซ้ือเคร่ืองจัดยำอัตโนมัติ 1 คัน และรถเข็นจ่ำยยำอัตโนมัติ 4 คัน 8,820,000.00       8,820,000.00 e-bidding บริษัท ไฮทริกซ์ จ ำกัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำเลขท่ี 18/2565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 6 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

44 ขอควำมเห็นชอบจัดซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,605.00            1,605.00 เฉพำะเจำะจง บจ ครีน เทคโนโนโลยี บจ ครีน เทคโนโนโลยี 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1327
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
45 ขออนุมัติจัดจ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 3,200.00            3,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นำยอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1533

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

46 ขออนุมัติจัดจ้ำงเหมำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ 3,200.00            3,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นำยอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1535
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
47 ขออนุมัติจัดจ้ำงตรำยำง 820.00               820.00 เฉพำะเจำะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1557

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

48 ขออนุมัติจัดจ้ำงตรำยำง 530.00               530.00 เฉพำะเจำะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1599
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
49 รำยงำนขอซ้ือ หลอด UUT LAMP FOR 1,300.00            1,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลยัวรูม จ ำกัด บริษัท ฟิลยัวรูม จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1557

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

50 รำยงำนขอซ้ือ คิวเวตแก้วและฝำ 2,354.00            2,354.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำนนำ อินสทรูเม้นส จ ำกัด บริษัท ฮำนนำ อินสทรูเม้นส จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1558
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
51 รำยงำนขอซ้ือ SSD 2,985.30            2,985.30 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1565

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 1 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

52 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้เคร่ืองกรองน้ ำ 1,850.00            1,850.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลเตอร์ มำร์ท จ ำกัด บริษัท ฟิลเตอร์ มำร์ท จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1658
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 10 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
53 ขอควำมเห็นชอบและเบิกจ่ำยวัสดุโครงกำรจัดประชุมตำม ว119 3,000.00            3,000.00 เฉพำะเจำะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1649

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 19 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



54 รำยงำนขอซ้ือ รำงไฟ T5 ใบเล่ือย ดำวไลฟ์ LED 0.00 เฉพำะเจำะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1679
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 15 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
55 รำยงำนขอซ้ือ หลอด UVC LAMP 1,300.00            1,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟิลยัวรูม จ ำกัด บริษัท ฟิลยัวรูม จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1698

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 16 มิถุนำยน 2565
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

56 รำยงำนขอซ้ือ เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบดิจิตอล 4,500.00            4,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ำกัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1705
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด ลงวันท่ี 17 มิถุนำยน 2565

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
57 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

58 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
59 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

60 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
61 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

62 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
63 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

64 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
65 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

66 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
67 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

68 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
69 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

70 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
71 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



72 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
73 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

74 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
75 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

76 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
77 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

78 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
79 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

80 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
81 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

82 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
83 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

84 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
85 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

86 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
87 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

88 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
89 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
90 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

91 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
92 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

93 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
94 0.00 e-bidding 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

95 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
96 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

97 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
98 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

99 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
100 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

101 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
102 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

103 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
104 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

105 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
106 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด
2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

107 0.00 เฉพำะเจำะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด

2. เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด


