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

(1) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จ้างรถบัสขนส่งผู้โดยสาร 21,000.00          21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 873/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

2 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร 59,706.00          59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 874/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียนรถ ฮน-7743 26,876.80          26,876.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 875/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

4 จ้างต่อสัญญา License Webex 25,680.00          25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 876/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
5 จ้างท าป้ายช่ือติดบอร์ดท าเนียบผู้อ านวยการ 9,750.00            9,750.00 เฉพาะเจาะจง อาทีเอส อาทีเอส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 877/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

6 จ้างตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 53,500.00          53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลัส บิลด้ิง อินสเปคเตอร์ จ ากัด บริษัท พลัส บิลด้ิง อินสเปคเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 878/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
7 จ้างย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศพร้อมเดินระบบเมนไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศ 182,970.00        182,970.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้่นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้างหุ้่นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 879/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

8 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 12,500.00          12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 880 /2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
9 จ้างซ่อมงานจ้างเตียงดึงคอและหลัง เตียงฝึกยืน และเตียงนอนไม้สักบุฟองน้ าหุ้มหนังเทียม34,775.00          34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจอมรชัย เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท กิจอมรชัย เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 881/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

10 ซ้ือไฟฉุกเฉิน จ านวน 4 เคร่ือง 7,276.00            7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.อี. เอ็นจิเนียร่ิง (1996) จ ากัด บริษัท จี.อี. เอ็นจิเนียร่ิง (1996) จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 882/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
11 จ้างเปล่ียนกระจกกระบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มกระจก ทะเบียน ฮธ - 1411 5,243.00            5,243.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางพลัดกระจกยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางพลัดกระจกยนต์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 886/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

12 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 46,500.00          46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ล่ิง (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ล่ิง (ประเทศไทย)จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 887/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
13 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 15,450.00          15,450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสไปร์ อิงค์เจ็ท (ส านักงานใหญ่) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสไปร์ อิงค์เจ็ท (ส านักงานใหญ่) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 888/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎสคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

14 ซ้ือป๊ัมน้ าแบบจุ่ม จ านวน 2 ตัว 16,906.00          16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 889/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎสคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
15 ซ้ือเคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิว จ านวน 12 เคร่ือง 26,400.00          26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 890/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎสคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

16 ซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จ านวน 1 เคร่ือง48,000.00          48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 891/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎสคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
17 ซ้ือเคร่ืองนวดหัวใจอัตโนมัติ (Auto CPR) จ านวน 1 เคร่ือง 490,000.00        490,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 892/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎสคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 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 ซ้ือเคร่ืองฉายแสง จ านวน 2 เคร่ือง 63,442.00          63,442.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 893/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎสคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

19 จ้างขนย้ายเอกสารทางการเงิน 42,800.00          42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิสุทธ์ิคอนสตร๊ัคช่ันอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท พิสุทธ์ิคอนสตร๊ัคช่ันอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 898/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
20 ซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล 11 เคร่ือง 49,500.00          49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 910/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

21 ซ้ือเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG) จ านวน 2 เคร่ือง240,000.00        240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 911/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
22 ซ้ือพัดลม จ านวน 6 รายการ 67,891.50          67,891.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 920/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

23 จ้างท าตรายาง 5,060.00            5,060.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 921/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
24 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ 75,970.00          75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองดับเพลิงสยาม จ ากัด บริษัท เคร่ืองดับเพลิงสยาม จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 922/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

25 ซ้ือรถเข็นสแตนเลส มีเบาะน่ัง พับไม่ได้ ไม่มีเสาน้ าเกลือ จ านวน ๕ คัน 37,500.00          37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 926/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
26 ซ้ือรถเข็นน่ังถ่ายสแตนเลส มีถังรองถ่าย จ านวน ๓ คัน 22,500.00          22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 927/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

27 ซ้ือรถเข็นสแตนเลสชนิดพับได้ ไม่มีเสาน้ าเกลือ จ านวน ๖ คัน 39,000.00          39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 928/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
28 ซ้ือโปรแกรม Zoom 1 Lic 9,362.50            9,362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 929/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

29 ซ้ือหมอนหนุนเส้นใยหุ้มหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 16 x 24 น้ิว จ านวน 200 ใบ 40,000.00          40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ือการสอน จ ากัด บริษัท ส่ือการสอน จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 930/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
30 ซ้ือผงหมึก TK-354 จ านวน 2 หลอด 8,346.00            8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 931/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

31 ซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาดิจิตอลริโซ่กราฟ สีด า จ านวน ๒ หลอด และกระดาษไขพิมพ์ส าเนาดิจิตอลริโซ่กราฟ เอ๔ จ านวน ๒ ม้วน5,778.00            5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทนามิ ไทย จ ากัด บริษัท เทนามิ ไทย จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 932/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
32 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 13,500.00          13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 936/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

33 ซ้ือเคร่ืองปิดผนึกซองบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติ จ านวน ๑ เคร่ือง 80,000.00          80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 940/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
34 ซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ ส าหรับให้บริการกายภาพบ าบัดแบบกลุ่ม จ านวน 1 ตัว 19,000.00          19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจอมรชัย เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท กิจอมรชัย เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 941/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

35 ซ้ือเคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน จ านวน 1 เคร่ือง 58,000.00          58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 942/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



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 ซ้ือด้ามกรอเร็ว จ านวน 6 ด้าม 126,000.00        126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอล กรุ๊ป จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 947/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

37 ซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 7,500.00            7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 948/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
38 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 7,500.00            7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 952/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

39 ซ้ือแฟลชไดร์ฟ ขนาดความจุ 32 GB จ านวน 14 ตัว และขนาดความจุ 64 GB จ านวน 6 ตัว5,530.00            5,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 955/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
40 ซ้ือใบนัดไม่มีโลโก้ จ านวน 100,000 ใบ 23,540.00          23,540.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเฮงการพิมพ์ ไทยเฮงการพิมพ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 956/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

41 ซ้ือเคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จ านวน 80 ถัง 188,320.00        188,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองดับเพลิงสยาม จ ากัด บริษัท เคร่ืองดับเพลิงสยาม จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 958/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
42 ซ้ือหมึกโทรสาร Brother FAX-2950 จ านวน 2 กล่อง และDrum Brother DR-2255 จ านวน 2 กล่อง9,180.60            9,180.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 959/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

43 ซ้ือปกค ากล่าว,กล่องใส่โบรชัวร์,ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ 12,340.00          12,340.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 960/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
44 จ้างขนย้ายวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ฯ 20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกาย มูลค า ร้านสกาย มูลค า 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 961/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

45 ซ้ือฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ จ านวน 3 ชุด 14,445.00          14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 964/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
46 ซ้ือแผ่นสแตนเลสลายตีนไก่ ขนาด ๓๘x๑๒๐ ซม. หนา ๑ มม. จ านวน ๓ แผ่น เหล็กกล่อง หนา ๓.๐๐ มม. ขนาด ๑ ๑/๔ x ๑ ๑/๔ น้ิว จ านวน ๓ เส้น ลวดเช่ือมสแตนเลส ขนาด ๒ มม. จ านวน ๑ กล่อง ฯลฯ11,385.00          11,385.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 965/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

47 จ้างเปล่ียนกระจกกระบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มกระจก ทะเบียน ฮธ - 1411 5,243.00            5,243.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางพลัดกระจกยนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางพลัดกระจกยนต์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 971/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
48 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน มีท่ีท้าวแขน จ านวน 6 ตัว 23,400.00          23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะโปรมาร์เก็ตต้ิงกรุ๊ปส์ 8 จ ากัด บริษัท เดอะโปรมาร์เก็ตต้ิงกรุ๊ปส์ 8 จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 974/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

49 ซ้ือฉากพาร์ติช่ัน (ฉากก้ันห้อง) จ านวน 4 ชุด 499,968.20        499,968.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากัด บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 978/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
50 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 16,880.00          16,880.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 979/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

51 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมพัดลมท่ีใช้ในส านักงาน 3,540.00            3,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมธี เซอร์วิส ร้านเมธี เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1636
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
52 ขออนุมัติจัดจ้างสูบไขมัน 1,250.00            1,250.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเขตคลองสาน ส านักงานเขตคลองสาน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1649

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

53 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ ทรงอยู่ นายสุรศักด์ิ ทรงอยู่ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1664
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
54 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1688

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



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 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 4,200.00            4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1722

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

56 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมพัดลม 2,770.00            2,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมธี เซอร์วิส ร้านเมธี เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1800
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
57 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 3,745.00            3,745.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค โกลบอลคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1770

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

58 รายงานขอความเห็นชอบซ้ือกระดาษอิงค์เจ็ท เคลือบด้าน 120 แกรม จ านวน 2 ม้วน 1,739.99            1,739.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท CCC เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) บริษัท CCC เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1871
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
59 ขอความเห็นชอบซ้ือน้ ามัน 3,183.60            3,183.60 เฉพาะเจาะจง บางจาก บางจาก 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1891

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

60 ขอความเห็นชอบซ้ือน้ ามัน 3,183.60            3,183.60 เฉพาะเจาะจง บางจาก บางจาก 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1892
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
61 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือถุงขยะ 2,450.00            2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกฤษ บริษัท ศรีกฤษ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1896

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

62 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือกระด้ิง 1,290.00            1,290.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1897
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
63 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ สายพาน 700.00              700.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1898

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

64 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ วัสดุโครงการ 1,991.00            1,991.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย)จ ากัด บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย)จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1925
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
65 รายงานขออนุมัติขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซ้ือ keyboard 20 ตัว 2,782.00            2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1933

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

66 ขอความเห็นชอบซ้ือตู้รองเท้า 4,680.00            4,680.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1960
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
67 รายงานขอซ้ือยางนอกยางในขาต่ังรถจักยาน 465.00              465.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2075

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

68 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
69 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

70 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
71 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด


