
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 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพัก จ านวน 3 ห้อง อาคารหอพัก 4 ช้ัน ถนนลาดหญ้า 358,610.50        358,610.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านอินทร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท บ้านอินทร์ กรุ๊ป จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 275/2566

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี  6 ธันวาคม 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

2 จ้างซ่อม Oxygen Manifold อาคารราชสาทิส 61,000.00          61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย โพรดักส์ จ ากัด บริษัท วิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย โพรดักส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 276/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
3 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ 3 หัวก๊อก จ านวน 1 เคร่ือง 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง พิมพ์ครุภัณฑ์ พิมพ์ครุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1131/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี  2/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ จ าวน 1 งาน 36,833.00  36,833.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1132/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
5 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ จ านวน 1 งาน 46,876.70 46,876.70 เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1133/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี  2/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ จ านวน 1 งาน 8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1134/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
7 ซ้ือสายเช่ือมสีส้ม ขนาด 50 SQ mm ยาว 40 เมตร 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1135/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 2/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 276,167.00 276,167.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท เมโทรโปรเฟสช่ันแนลโปรดักส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1138/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 5/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
9 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียนรถ  ฮว-1181 10,091.49 10,091.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ำ เอ็มไพร์ส จ ำกัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1139/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 5/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1140/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 5/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
11 จ้างขนย้ายเคร่ืองตรวจวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้าสมองและตรวจการนอนหลับ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1145/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

12 ซ้ือแผ่นยางถาดปูพ้ืน จ านวน 50 อัน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1146/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
13 ซ้ือโทนเนอร์ สีด า OKI B431 dn จ านวน 3 กล่อง 14,594.80 14,594.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1147/2565

,โทนเนอร์ สีด า Samsung M2885FW จ านวน 2 กล่อง ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565
,ดรัม Samsung M2885FW จ านวน 1 กล่อง 2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

14 ซ้ือสมุดเบิก จ านวน 150 เล่ม 17,550.00          17,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ำกัด บริษัท แฮปป้ี พร้ินท์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1148/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
15 ซ้ือน้ ายาล้างมือ 1,000 ml จ านวน 240 ขวด 48,000.00          48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1149/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

16 ซ้ือถังใส่ผ้าผู้ป่วย จ านวน 5 ใบ และตะกร้าใส่ผ้าผู้ป่วย จ านวน 5 ใบ 15,400.00  15,400.00  เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1150/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
17 จ้างซ่อมเตียงนอนส าหรับผู้ป่วย 13,910.00  13,910.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ำกัด บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1153/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

18 ซ่อมบ ารุงรักษาเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ ทะเบียนรถ ฮธ-1411 16,874.65 16,874.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ำ เอ็มไพร์ส จ ำกัด บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1154/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 6/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
19 จ้างผลิตส่ือและประชาสัมพันธ์ 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินสไปร์ อิงค์เจ็ท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสไปร์ อิงค์เจ็ท 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1156/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 7/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

20 ซ้ือรูมเทอร์โม 2 รายการ 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1161/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี  9/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
21 ซ้ือสายไมค์ชุดประชุม ยาว 10 จ านวน 2 เส้น ยาว 5 เมตร จ านวน 2 เส้น 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด วีระชัยอินเตอร์เนช่ันแนล ห้างหุ่นส่วนจ ากัด วีระชัยอินเตอร์เนช่ันแนล 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1162/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 9/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 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)
22 ซ้ือแผ่นกรองเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 250 แผ่น 173,875.00 173,875.00 เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1167/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

23 ซ้ือน้ ามันเกียร์ ถังละ 20 ลิตร จ านวน 2 ถัง 7,840.00  7,840.00  เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1168/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 12/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
24 ซ้ือกระปุกเอ็นตัดหญ้า จ านวน 20 ชุด 11,800.00  11,800.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1169/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 12/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

25 ซ้ือร่มกัน UV ขนาด 30 น้ิว 7,200.00  7,200.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1170/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 12/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
26 วัสดุช่ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน1,200 ลิตร 41,988.00          41,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง  พด 1178/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

27 ซ้ือผ้าปูโต๊ะ จ านวน 10 ผืน,ธงชาติไทย จ านวน 1 ผืน 5,365.00  5,365.00  เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1181/2565
,ธงชาติมาเลเซีย จ านวน 10 ผืน ฯลฯ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
28 ซ้ือถุงมือผ้าสีเทา จ านวน 10 โหล ,ไม้กวาดสนาม จ านวน 12 อัน 12,060.00  12,060.00  เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1182/2565

,เอ๊ียมผ้ายาง จ านวน 24 ช้ิน ฯลฯ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

29 ซ้ือผงหมึก Xerox P355dw,M355z,P365d จ านวน 3 กล่อง 17,815.50  17,815.50  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1183/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
30 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 7,500.00  7,500.00  เฉพาะเจาะจง นำยอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1186/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด .

31 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 18,035.00  18,035.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1189/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
32 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 38,460.00  38,460.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1190/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

33 ซ้ือม่านม่วนระบบโซ่ดึง จ านวน 1 ชุด และม่านม้วนระบบโซ่ดึง จ านวน 1 ชุด 71,859.06  71,859.06  เฉพาะเจาะจง บริษัท แพนเด็ค จ ำกัด บริษัท แพนเด็ค จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1194/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี  20/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
34 จ้างเหมาปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 374,500.00  374,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บำงกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ำกัด บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1195/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

35 ซ้ือกรวยน้ าด่ืม กระดาษเช็ดมือ กระดาษช าระ 74,365.00  74,365.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแบค (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีแบค (ประเทศไทย) จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1196/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
36 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 22,791.00  22,791.00  เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1201/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

37 ซ้ือกระดาษเคร่ืองรูดบัตร EDC จ านวน 500 ม้วน 9,500.00  9,500.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1205/2565
และกระดาษบวกเคร่ืองคิดเลข 2 1/4 น้ิว จ านวน 100 ม้วน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
38 ซ้ือหมึกโทรสาร Ricoh SPC-261 สีด า จ านวน 2 กล่อง 5,564.00  5,564.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1206/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

39 ซ้ือหมึกพิมพ์ Canon LBP-6030 จ านวน 3 กล่อง 6,420.00  6,420.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1207/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
40 จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้า 52,965.00  52,965.00  เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1208/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
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(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
41 ซ้ือม่าน พร้อมราง จ านวน ๑ ชุด 75,285.20  75,285.20  เฉพาะเจาะจง ปารดา ดีไซน์ผ้าม่าน ปารดา ดีไซน์ผ้าม่าน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1209/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

42 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 7,000.00  7,000.00  เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1210/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
43 ซ้ือโต๊ะคร่อมเตียง จ านวน 12 ตัว 51,600.00  51,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1214/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 22/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

44 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 BTU 159,000.00  159,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1223/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 26/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
45 ซ้ือกล้องวงจรปิดภายนอกส านักงานพร้อมติดต้ัง 138,750.00  138,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิน จ ากัด บริษัท โปรวิน จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1229/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

46 ซ้ือรถเข็นผู้ป่วย ชนิดน่ังมีเสาน้ าเกลือ จ านวน 2 คัน 15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1230/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  ลงวันท่ี 27/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
47 ซ้ือรถเข็นผ้าเป้ือน จ านวน 1 คัน 15,000.00  15,000.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด  บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1231/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

48 ซ้ือรถเข็นผ้าเป้ือน จ านวน 1 คัน 14,991.82  14,991.82  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด บริษัท ไทดี ไลฟ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1232/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
49 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 7,500.00  7,500.00  เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1234/2565

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28/กันยายน/2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

50 ซ้ือเตียงฟาวเลอร์ 3 ไก จ านวน 15 เตียง 352,500.00  352,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 1238/2565
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 29/กันยายน/2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
51 ซ้ือน้ ามัน GASOHOL 95S จ านวน 40 ลิตร และน้ ามัน HI DIESAL จ านวน 40 ลิตร 2,839.60           2,839.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2594

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

52 ซ้ือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี จ านวน 1 กล่อง และเสาอากาศ จ านวน 1 ชุด 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2618
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
53 ซ้ือเทปผ้าสันปกสีน้ าตาล 2 น้ิว จ านวน 4 ม้วน 1,480.00           1,480.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2618

,เทปผ้าสันปกสีน้ าตาลอ่อน 2 น้ิว จ านวน 4 ม้วน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

54 ซ้ือHAD M2 250GB, HAD 240 GB 3,140.00           3,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2670
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
55 ซ้ือ ปากกาลูกล่ืน จ านวน 600 ด้าม 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2806

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

56 ซ้ือพานแบนสีทองขนาดขอบปากกว้าง 9 น้ิว จ านวน 12 ใบ 2,460.00           2,460.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2807
 และผ้าส าเร็จแบบกลมด้ินทองมีชายห้อยขนาดผ่าศูนย์กลาง 14 น้ิว จ านวน 12 ผืน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
57 ซ้ือผ้าเทปสี จ านวน 5 ม้วน และ Flash drive 32gb จ านวน 4 อัน 846.00              846.00 เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2809

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

58 ซ้ือปากกาลูกล่ืน สีแดง จ านวน 36 ด้าม 180.00              180.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/28010
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กันยายน 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)
59 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ HAD จ านวน 5,000 ดวง 4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2835

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

60 ซ้ือถ่านอัลคาไลน์ 2A จ านวน 36 ก้อน 720.00              720.00 เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2900
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
61 ซ้ือพวงมาลา จ านวน 1 พวง 1,800.00           1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสกาวเดือน สมานจิตร นางสาวสกาวเดือน สมานจิตร 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2900

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

62 ซ้ือBATTER แบตแห้ง ขนาด 12V 100AH ทะเบียน ฮว 1181 จ านวน 1 ลูก 3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง คลังแบตเตอร่ี สินเจริญ คลังแบตเตอร่ี สินเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2984
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
63 ซ้ือ ALL-IN-ONE CARD READER จ านวน 1 อัน 1,290.00           1,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทนากา จ ากัด บริษัท เกรทนากา จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2994

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

64 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ในวันท่ี 8 กันยายน 2565 3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2269
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
65 จ้างสูบไขมัน ประจ าเดือนกันยายน 1,250.00           1,250.00 เฉพาะเจาะจง งานรักษาความปลอดภัย ส านักงานเขตคลองสาน งานรักษาความปลอดภัย ส านักงานเขตคลองสาน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2285

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

66 จ้างสมัครสมาชิกแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีแห่งชาติ 3,500.00           3,500.00 e-bidding สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2300
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
67 จ้างสมัครสมาชิกโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค 2,200.00           2,200.00 e-bidding คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2303

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

68 จ้างต่อสัญญาการจดทะเบียนโดเมน 856.00              856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอช.นิค จ ากัด บริษัท ที.เอช.นิค จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2304
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
69 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 1,016.50           1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2305

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

70 จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 300.00              300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด บริษัท  ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2315
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
71 จ้างบ ารุงเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือโรค 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2414

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

72 จ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 3,156.50           3,156.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2422
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
73 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 4,100.00           4,100.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์ เดชอุดม นายอัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2432

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

74 จ้างสมัครสมาชิกคุณภาพผลตรวจน้ าตาลในเลือดจากปลายน้ิว 3,800.00           3,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีคิวเอ เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อีคิวเอ เซ็นเตอร์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2443
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 กันยายน 2565

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
75 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ 350.00              350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/2477

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 19 กันยายน 2565
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด


