
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 จ้างติดต้ังมิเตอร์วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Volt Meter) 21,988.50           21,988.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศวิตา เซอร์วิส เจน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศวิตา เซอร์วิส เจน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 982/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

2 ซ้ือกระดาษทิชชูม้วนเล็ก จ านวน 10 ลัง 7,383.00            7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 983/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
3 ซ้ือผ้ามันสีม่วงเม็ดมะปราง,ธงสัญลักษณ์ สท.,ธงชาติ,ผ้ามันสีครีม ฯลฯ 20,550.00           20,550.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 984/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

4 ซ้ือผงหมึก สีด า Brother TN-263BK จ านวน 3 กล่อง 5,424.90            5,424.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 985/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
5 ซ้ือโต๊ะคร่อมเตียง จ านวน 15 ตัว 63,000.00           63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 986/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ จ านวน 1 งาน 20,760.00           20,760.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 987/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 รายการ จ านวน 1 งาน 43,887.12           43,887.12 เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 988/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 78,966.00           78,966.00 เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 991/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ จ านวน 1งาน 43,580.00           43,580.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 992/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

10 จ้างซ่อมรถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น 4 ล้อ) 62,306.10           62,306.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เวิลด์ลิฟต์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 998/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
11 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 13 เคร่ือง 213,200.00         213,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน เอ็กซ์ฟิดิช่ัน จ ากัด บริษัท เอเช่ียน เอ็กซ์ฟิดิช่ัน จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 999/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

12 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 41-4201 16,150.00           16,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนการไฟฟ้า ร้านอ้วนการไฟฟ้า 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1004/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
13 จ้างท ากรอบรูป 7,400 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นางพรสรัญ คุ้มเมธา นางพรสรัญ คุ้มเมธา 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1007/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

14 จ้างผลิตส่ือคู่มือหลักสูตรแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป 50,000.00           50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริขวัญ แซ่ห่าน นางสาวสิริขวัญ แซ่ห่าน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1015/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
15 จ้างกู้ข้อมูลจาก External 19,260.00           19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จ ากัด บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1016/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

16 ซ้ือSSD External ความจุ 1 TB จ านวน ๑ ตัว,๒ TB จ านวน ๑ ตัว 15,190.00           15,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1018/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
17 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ Back Drop 20,000.00           20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสไปร์ อิงค์เจ็ท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสไปร์ อิงค์เจ็ท 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1019/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 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 จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ 18,000.00           18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทวัฒน์ ตรีพุฒ นายนนทวัฒน์ ตรีพุฒ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1023/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

19 จ้างซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือส าหรับด้ามกรอฟัน 20,200.00           20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1029/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
20 ซ้ือเคร่ืองคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ จ านวน 6 เคร่ือง 22,200.00           22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1039/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

21 จ้างติดต้ังหัวจ่ายน้ าดับเพลิง 13,375.00           13,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1040/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

22 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 1045/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
23 ซ้ือเปล่ียนยางนอก ทะเบียน ฮธ-1411 จ านวน 4 เส้น 13,960.00           13,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.ออโตเทคนิค จ ากัด บริษัท เอ.พี.ออโตเทคนิค จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1046/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

24 ซ้ือหมึกปร้ินท์ CT๒๐๓๔๙๐B ,หมึกปร้ินท์ CT๒๐๓๔๘๗C ,หมึกปร้ินท์ CT๒๐๓๔๘๘M ,หมึกปร้ินท์ CT๒๐๓๔๘๙Y16,585.00           16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1047/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
25 ซ้ือชักโครกพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 2 ชุด 7,704.00            7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1048/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

26 ซ้ือหมึก Brother TN2280 จ านวน 4 กล่อง ดรัม Brother DR-2255 จ านวน 1 กล่อง 8,967.67            8,967.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1056/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
27 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ จ านวน 1 งาน 17,356.00           17,356.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1057/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

28 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  8 รายการ จ านวน 1 งาน 7,746.80            7,746.80 เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1058/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
29 ซ้ือฉลากสต๊ิกเกอร์ขาวด้าน ขนาด 8x3.5ซม. ชนิด 1 แถว ( 1 ม้วน= 2000 ดวง) จ านวน 80 ม้วน22,684.00           22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1059/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

30 ซ้ือยางกันกระแทกเหล่ียม จ านวน ๑๐๐๐ ตัว และ ตะปูเกลียวหัวเปเปอร์ ขนาด ๗x๒น้ิว จ านวน ๒ กล่อ11,080.00           11,080.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1060/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
31 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ จ านวน 1 งาน 17,076.00           17,076.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1067/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

32 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด 30,190.05           30,190.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีนฟอร์ จ ากัด บริษัท บีนฟอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1070/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
33 จ้างซ่อมประตูไฟฟ้า 5,350.00            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซฟต้ี โซลูช่ัน จ ากัด บริษัทเซฟต้ี โซลูช่ัน จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1071/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

34 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 19,290.00           19,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1077/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
35 ซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 27,890.00           27,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1078/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 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 ซ้ือฟิลเตอร์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๘ รายการ 93,068.60           93,068.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ีอินโนเวพลัส จ ากัด บริษัท อินฟินิต้ีอินโนเวพลัส จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1079/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

37 ซ้ือแฟ้มคลิปบอร์ด A5 ปกหุ้มหนัง Robin R116 จ านวน 120 แฟ้ม และกระดาษถ่ายเอกสาร A6 80แกรม จ านวน 100 รีม16,700.00           16,700.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1080/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
38 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 37,000.00           37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด1081/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

39 ซ้ือแฟ้มแขวนปกสีเขียว จ านวน 100 แผ่น , แฟ้มแขวนปกสีส้ม จ านวน 100 แผ่น ,แฟ้มประวัติราชการ จ านวน 1,000 แฟ้ม27,606.00           27,606.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเฮงการพิมพ์ ไทยเฮงการพิมพ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1082/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
40 ซ้ือหมึก HP ๙๓๒XL Black ,หมึก HP ๙๓๒XL Cyan ,หมึก HP ๙๓๒XL Yellow ฯลฯ 7,695.58            7,695.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1087/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

76 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถไฟฟ้า 3,220.00            3,220.00 เฉพาะเจาะจง บจ รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) บจ รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1827
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
77 รายงานขอความเห็นชอบจ้างสูบไขมัน 1,250.00            1,250.00 เฉพาะเจาะจง งานรักษาความสะอาด ส านักงานเขต คลองสาน งานรักษาความสะอาด ส านักงานเขต คลองสาน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1953

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

78 รายงานขอความเห็นชอบจ้างตรวจคุณภาพน้ าปะปา 3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง กองห้องปฎิบัติการ สาธารณสุข กรมอนามัย กองห้องปฎิบัติการ สาธารณสุข กรมอนามัย 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1960
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
79 รายงานขอความเห็นชอบจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,370.50            3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/1961

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

80 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4,708.00            4,708.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค โกลบอลคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2022
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
81 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2109

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

82 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2130
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
83 นายงานขอความเห็นชอบซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 3,049.50            3,049.50 เฉพาะเจาะจง โกลบอลคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค โกลบอลคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2150

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

84 รายงานขอความเห็นชอบจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์โตโยต้า ษฬ 3221 2,600.00            2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุชาติ แอร์ บริษัท สุชาติ แอร์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2153
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
85 รายงานขอความเห็นชอบจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,605.00            1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จ ากัด บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2154

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

86 รายงานขอความเห็นชอบจ้างท าตรายาง 1,300.00            1,300.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2167
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
87 รายงานขอความเห็นชอบจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 1,560.00            1,560.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2176

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

88 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ แผ่นใยขัด ยางรัด ตะกร้า 1,740.00            1,740.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2266
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 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)
89 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือกระดาษเคลือบน้ ายา 3,480.00            3,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซีซี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บริษัท ซีซีซี เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0812.7/2267

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

90 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือถ่าน,2A,กระดาษท าปก,ACQ 3,668.00            3,668.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2268
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
91 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือแท่นชาร์จ Panasonic Eneloop พร้อมถ่าน AA 2550mAh จ านวน 4 ก้อน 1,820.00            1,820.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2269

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

92 รายงานขอซ้ือ SSD 1 อัน 890.00               890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2284
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
93 รายงานขอซ้ือ ไมค์พร้อมสาย วิทยุส่ือสาร 1 ชุด 1,800.00            1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2347

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

94 ขอความเห็นชอบ Batter แบตแห้ง ขนาด 12 V 100 AH จ านวน 1 ลูก ทะเบียน 5 กล-1034 3,700.00            3,700.00 เฉพาะเจาะจง คลังแบต คลังแบต 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2364
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
95 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ DRUM 856.00               856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2387

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

96 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือหมึก 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2388
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
97 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือตะกร้าใบใหญ่ 315.00               315.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2389

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

98 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ 2,690.00            2,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท Toshiba คอร์ปอเรชัน จ ากัด บริษัท Toshiba คอร์ปอเรชัน จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2390
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
99 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ DVC,ใบมีด 2,800.00            2,800.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2391

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

100 รายงานขอซ้ือกล้องเว็บแคม ล าโพง 1,458.00            1,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2516
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
101 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (3) เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 6 เตียง 168,000.00         168,000.00 e-bidding บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด บริษัท ไดสตาร์ แคร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขท่ี 19/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

102 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (2) เตียง 3 ไทร์มือหมุน 16 เตียง 326,800.00         326,800.00 e-bidding บรัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จ ากัด บรัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขท่ี 20/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
103 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (1) เตียง 2 ไทร์มือหมุน 15 เตียง 163,800.00         163,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เอฟทูเอ็น เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เอฟทูเอ็น เทรดด้ิง 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาเลขท่ี 21/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

104 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
105 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

106 0.00 เฉพาะเจาะจง 0.00 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด


