
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จ้างต่อสัญญาณอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 99,900.00  99,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ไอที เอ็นจิเนียร่ิง เทคโนโลยี จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 469/2566

(Next Generation FireWall)   พร้อม Lincense ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

2 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 11,770.00  11,770.00  เฉพาะเจาะจง  เทคโนโลยี โปรเฟสช่ันนัล เซอร์วิส  เทคโนโลยี โปรเฟสช่ันนัล เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 470/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

3 ซ้ือหมึกพิมพ์ FUJI XEROX CM305 จ านวน 3 กล่อง 6,300.00  6,300.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.บี.คอม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.บี.คอม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง  พด 471/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

 2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

4 ซ้ือเสาจราจร 100 ต้น 31,030.00  31,030.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 472/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

5 ซ้ือกระดาษสต๊ิกเกอร์ HAD สีส้ม จ านวน 100,000 ดวง 26,750.00  26,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท แพลททิน่ัม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 474/2566
 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

6 จ้างบริการ E-mail Hosting 5,350.00  5,350.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 478/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

7 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ี เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง อาคารราชสาทิส 25,680.00  25,680.00  เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 479/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

8 จ้างซ่อมประตูกระจก อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 5,885.00  5,885.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ควอลิต้ี เฟรม เมทัล จ ากัด  บริษัท ควอลิต้ี เฟรม เมทัล จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 480/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

9 จ้างท าตรายาง จ านวน 20 รายการ 5,530.00  5,530.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 483/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

10 จ้างซ่อมบ ารุงรักษา รถตู้ โตโยต้า ทะเบียน ฆง-3484 รถพยาบาล 51,360.00  51,360.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 484/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 45,295.00            45,295.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 491/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 6,630.00  6,630.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 492/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 19,275.00 19,275.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 493/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

            (ช่ือหน่วยงาน)   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 6,933.60  6,933.60  เฉพาะเจาะจง ไทยกรีน อิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีน อิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 494/2566

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 27,113.80  27,113.80  เฉพาะเจาะจง ไทยกรีน อิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีน อิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 495/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

16 ซ้ือหมึก วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 5,290.08  5,290.08  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด  บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 496/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

17 ซ้ือคอนโทรลวาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2 น้ิว จ านวน 1 ชุด 22,470.00  22,470.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 503/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

18 ซ้ือสวัสดุส านักงาน 10 รายการ 115,570.00          115,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเฮง การพิมพ์ บริษัท ไทยเฮง การพิมพ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 504/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

19 จ้างตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย 4 รายการ 498,500.00          498,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เค การทอ จ ากัด บริษัท วี.เค การทอ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 505/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

20 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีฟ้า จ านวน 20 รีม 10,000.00  10,000.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 506/2566
,กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีเหลือง จ านวน 10 รีม ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566
 และกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีเขียว จ านวน 10 รีม 2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

21 ซ้ือสต๊ิกเกอร์กระดาษชนิดสะท้อนแสง สีส้ม จ านวน 20 รีม 5,400.00  5,400.00  เฉพาะเจาะจง พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน พิศิษฎ์ เคร่ืองเขียน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 507/2566
 และกระดาษ A4 สีชมพู 70 แกรม จ านวน 10 รีม ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

22 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์แนะน าบริการ 29,490.00            29,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน อินสไปร์ อิงค์เจ็ท จ ากัด ห้างหุ้นส่วน อินสไปร์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 508/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

23 ซ้ือน้ ามันดีเซล B7 จ านวน 200 ลิตร (ส ารองจ่าย) 6,998.00             6,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจาก กรีนเนท จ ากัด บริษัท บางจาก กรีนเนท จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 502/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

24 ซ้ือขาต้ังทีวี 3 ชุด 10,470.00            10,470.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 520/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

25 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ 7,276.00  7,276.00  เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 521/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

26 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 21,410.00  21,410.00  เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 522/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

27 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ 15,434.75  15,434.75  เฉพาะเจาะจง ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ ไทยกรีนอิเล็คทริค บรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 523/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
28 จ้างเปล่ียนถังควบคุมแรงดันป๊ัมน้ าบนดาดฟ้า 9,095.00             9,095.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พีเอสซี ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วน พีเอสซี ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 524/2566

อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี9 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

29 จ้างย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 เคร่ือง 47,000.00            47,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน เอส พี เซลล์ แอนด์เซอร์วิส 2019 ห้างหุ้นส่วน เอส พี เซลล์ แอนด์เซอร์วิส 2019 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 525/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

30 จ้างซ่อมวาล์วน้ าในตู้ดับเพลิง อาคารราชสาทิส ช้ัน 7 12,840.00            12,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 526/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

31 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ี เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง 25,680.00            25,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ็ม.ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 527/2566
อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

32 ซ้ือหลอด UVC Lamp for Ultra Germ Zapper 5,200.00  5,200.00  เฉพาะเจาะจง ฟีลยัวรูม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ฟีลยัวรูม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 530/2566
จ านวน 4 หลอด ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

33 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ 9,180.00             9,180.00 เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 538/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

34 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 12,200.00            12,200.00            เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 589/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

35 ซ้ือแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (สีเขียว) จ านวน 5,000 ช้ิน 48,150.00  48,150.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธะ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท สิทธะ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 540/2566
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด  
36 ซ้ือซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 15,729.00  15,729.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านอินทร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท บ้านอินทร์ กรุ๊ป จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 553/2566

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

37 ซ้ือโครงฉากหลัง Backdrop จ านวน 1 โครง 6,409.30  6,409.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด บริษัท พงษ์พาณิชย์ เวิลด์ไวด์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง พด 568/2566
และผ้าฉากหลังส าหรับถ่ายภาพ จ านวน 1 ผืน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

38 ซ้ือรีโมทไร้สายน าเสนอ 1 อัน 1,230.50             1,230.50             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน เอส.พี พารากอน จ ากัด ห้างหุ้นส่วน เอส.พี พารากอน จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/339
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

 2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

39 ซ้ือ HDD SSD 1 TB,SSD 240 ED,ตัวแปลงสัญญาณ 4,066.00             4,066.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน เอส.พี พารากอน จ ากัด ห้างหุ้นส่วน เอส.พี พารากอน จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/343
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

40 ซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุ 4,750.00             4,750.00             เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/373
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

41 ซ้ือถ่านไบออส 250.00                250.00                เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/374
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
42 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 4,505.00             4,505.00             เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/473

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

43 ขอจัดซ้ือผ้าพันคอสามเหล่ียม 2,750.00             2,750.00             เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/489
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

44 ขอจัดซ้ือกระดาษช าระ 3,460.00             3,460.00             เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/490
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวนท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

45 ซ้ือกระดาษโฟโต้ผิวมัน A4 190.00                190.00                เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/611
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

46 ซ้ือกล่องรับสัญญาณ 1,900.00             1,900.00             เฉพาะเจาะจง พี เหรียญเจริญ พี เหรียญเจริญ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/612
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

47 ซ้ือไส้กรองน้ า 5 รายการ 3,800.00             3,800.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/615
 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

48 จัดจ้างซ่อมพัดลม 2,180.00             2,180.00             
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เมธี เซอร์วิส  ร้าน เมธี เซอร์วิส
1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง

สธ 0821.7/300
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

49 จัดจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 4,800.00             4,800.00             เฉพาะเจาะจง นาย สรุศักด์ิ ทรงอยู่ นาย สรุศักด์ิ ทรงอยู่ 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/308
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

50 จัดจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 3,200.00             3,200.00             เฉพาะเจาะจง นาย อัศวิชช์ เดชอุดม นาย อัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/332
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

51 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,605.00             1,605.00             เฉพาะเจาะจง บริษัม กรีน เทคโนโลยี จ ากัด บริษัม กรีน เทคโนโลยี จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/460
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

52 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 4,815.00             4,815.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ปันฟอร์ จ ากัด บริษัท ปันฟอร์ จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/492
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

53 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ 4,500.00             4,500.00             เฉพาะเจาะจง นาย อัศวิชช์ เดชอุดม นาย อัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/494
 ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

54 จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ 3,200.00             3,200.00             เฉพาะเจาะจง นาย อัศวิชช์ เดชอุดม นาย อัศวิชช์ เดชอุดม 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/523
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

55 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,708.00             4,708.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/529
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566

2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
56 จ้างสูบไขมัน 1,250.00             1,250.00             เฉพาะเจาะจง งานรักษาความสะอาด ส านักงานเขตคลองสาน งานรักษาความสะอาด ส านักงานเขตคลองสาน 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้อง สธ 0821.7/530

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด


