
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการผา้หมึกส าหรับ
เคร่ือง Micros จ านวน 180 กล่อง

17,042.40                     16,371.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมโทรซิสเมส์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 16,371.00 บริษทั เมโทรซิสเมส์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 16,371.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 093/2565   1 ก.พ.65

บริษทั เอ็มเอ็มจี เซอร์วิส แอนดซ์พัพลาย จ ากดั 17,334.000

บริษทั โฟนิกซ์ จ  ากดั 19,260.00

2
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการสเปร์ฆ่าแมลง
แบบไม่มีกล่ิน จ านวน 5 ลงั

7,500.00                      6,291.60           เฉพาะเจาะจง บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,291.60 บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,291.60
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 094/2565   1 ก.พ.65

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 6,479.710
บริษทั อุดมภณัฑ ์ศนูยเ์คร่ืองเขียน จ ากดั 6,741.00

3
งานซ้ือแผน่น ้าตาลรูปเสือและอกัษรมงคลภาษาจีน 
จ านวน 1 รายการ

570.00                         570.00              
กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง

ร้าน Print Royal Cake 570.00 ร้าน Print Royal Cake 570.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 097/2565   2 ก.พ.65

4
งานซ้ืออาหารแหง้ เคร่ืองใช ้และเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ
 จ านวน 7 รายการ

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ
FAP 098/2565   2 ก.พ.65

รายการท่ี 1 กระดาษเช็ดหนา้ กล่องขาว จ านวน 50 ลงั 27,820.00                     27,820.00         บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง โพรดคั จ  ากดั 27,820.00          บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง โพรดคั จ  ากดั 27,820.00          

รายการท่ี 2 ขา้วสารส าหรับลูกคา้ ขนาด 50 กิโลกรัม 
จ านวน 25 กระสอบ

34,500.00                     34,500.00         บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 34,500.00          บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 34,500.00          

รายการท่ี 3 น ้ามนัถัว่เหลืองป๊ิบ ขนาด 13.75 ลิตร 
จ  านวน 160 ลิตร

118,128.00                   118,128.00       บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 118,128.00        บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 118,128.00        

รายการท่ี 4 น ้าอดัลมส าหรับจดัเล้ียง จ  านวน 2 รายการ 18,416.52                     18,416.52         บริษทั ไทย น ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 18,416.52          บริษทั ไทย น ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 18,416.52          

รายการท่ี 5 น ้าอดัลม จ านวน 8 รายการ 52,090.38                     52,090.38         บริษทั ไทย น ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 52,090.38          บริษทั ไทย น ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 52,090.38          

รายการท่ี 6 มะเขือเทศปลอกเขือเทศปลอกเปลิอก
กระป๋อง จ านวน 48 กระป๋อง

6,163.20                      6,163.20           บริษทั อีสทเ์วสทเ์ทรด้ิง แอนด ์เอเยน่ซีส์ จ  ากดั 6,163.20            บริษทั อีสทเ์วสทเ์ทรด้ิง แอนด ์เอเยน่ซีส์ จ  ากดั 6,163.20            

รายการท่ี 7 น ้าปลาหอยนางรมแดง ขนาด 4500 ซีซี 
จ  านวน 20 ลงั

12,840.00                     12,840.00         บริษทั ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 12,840.00          บริษทั ดีเค เอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 12,840.00          

5
งานซ้ือกลุ่มอุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการกระดาษ
เคมี 3 ชั้น ส าหรับเคร่ือง Micros

124,120.00                   115,560.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เปเปอร์โปรดกัส์ จ  ากดั 115,560.00 บริษทั อินเตอร์เปเปอร์โปรดกัส์ จ  ากดั 115,560.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 106/2565   2 ก.พ.65

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จ  ากดั 179,760.000

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กมุภำพันธ์

บริษทั โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกดั

วนัที ่25 เดือน กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2565

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง



บริษทั มาร์คแพค จ ากดั 144,000.00



6 งานซ้ือวิทยส่ืุอสารและใบอนุญาต จ านวน 12 เคร่ือง 79,200.00                     68,694.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ภทัรวิชญ ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 68,694.00 บริษทั ภทัรวิชญ ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 68,694.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 114/2565   7 ก.พ.65

บริษทั ริชเวฟ คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั 73,830.000
บริษทั ท-ูเวย ์ไวร์เลส จ ากดั 73,188.00

7
งานซ้ือดอกไมแ้ละอุปกรณ์ใชส้ าหรับจดัดอกไม ้
จ  านวน 177 รายการ

445,000.00                   442,585.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั พีโอนี ฟลาวเวอร์ จ  ากดั 442,545.00 บริษทั พีโอนี ฟลาวเวอร์ จ  ากดั 442,545.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 115/2565   7 ก.พ.65

8 งานซ้ือเคร่ือง Magnetic Card Reader จ านวน 8 เคร่ือง 38,520.00                     10,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ แอนด ์ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเทม็ จ  ากดั 14,760.00 ร้านมองดูเวบ็ 10,800.000
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 116/2565   7 ก.พ.65

ร้านมองดูเวบ็ 10,800.000
Synergy Electronics Supply 11,898.40

9 งานจา้งการใหบ้ริการจดัหาเพลง 12,840.00                     12,840.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั BMAsia (Thailand) จ ากดั 12,840.00 บริษทั BMAsia (Thailand) จ ากดั 12,840.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 120/2565   9 ก.พ.65

10
งานซ้ือชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (น ้าลาย) 
จ านวน 2,500 ชุด

300,000.00                   162,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลเนส จ ากดั 162,500.00 บริษทั เวลเนส จ ากดั 162,500.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 121/2565   9 ก.พ.65

บริษทั อินโนเวทีฟ คลีน โปรดคั จ  ากดั 184,575.000
บริษทั เรดด้ี เฮลท ์จ  ากดั 187,250.00

11 งานซ้ืออุปกรณ์ของใชต่้างๆ จ านวน 2 รายการ
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 135/2565   17 ก.พ.65

รายการท่ี 1 น ้าแขง็แหง้ส าหรับแผนกจดัเล้ียง 535 535.00              บริษทั ดราย ไอซ์ ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 535.000 บริษทั ดราย ไอซ์ ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 535.000

รายการท่ี 2 อุปกรณ์ตกแต่งส าหรับเทศกาลตรุษจีน 6,445.00                      6,445.00           ร้าน เรือทอง-คุณใหญ่ 6,445.00 ร้าน เรือทอง-คุณใหญ่ 6,445.00

12 งานซ้ือวตัถุดิบต่างๆ จ านวน 3 รายการ
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 136/2565   17 ก.พ.65

รายการท่ี 1 มะเขือเทศกระป๋องส าหรับท าพิซซ่า 
จ  านวน 36 กระป๋อง 9,822.60                      9,822.60           

บริษทั ไซโน ไอเอฟ แอนด ์บี จ  ากดั
9,822.60            

บริษทั ไซโน ไอเอฟ แอนด ์บี จ  ากดั
9,822.60            

รายการท่ี 2 น ้ามนัมะกอก ขนาด 5 ลิตร จ  านวน 8 ขวด 7,704.00                      7,704.00           บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 7,704.00 บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 7,704.00

รายการท่ี 3 เนสกาแฟเรดคพั ขนาด 450 กรัม จ านวน
 6 ลงั

16,259.23                     16,259.23         บริษทั สมาร์ทเวิร์ค แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 16,259.23          บริษทั สมาร์ทเวิร์ค แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 16,259.23          

กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง

กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง



13 งานเช่าจกัรยานออกก าลงักาย จ  านวน 5 ตวั 14,445.00                     14,445.00         
กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง

บริษทั แจก๊ก้ีฟิทเนส จ ากดั 14,445.00          บริษทั แจก๊ก้ีฟิทเนส จ ากดั 14,445.00          
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 137/2565   17 ก.พ.65

14 งานซ้ืออาหารแหง้และวตัถุดิบอ่ืนๆ จ านวน 5 รายการ
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 140/2565   17 ก.พ.65

รายการท่ี 1 ซ้ืออาหารแหง้ จ  านวน  รายการ 10,019.48                     10,019.48         หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาย.เอส.เอช.สโตร์ 10,019.48 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาย.เอส.เอช.สโตร์ 10,019.48

รายการท่ี 2 ถัว่ขาวในซอสมะเขือเทศ จ านวน 6 ลงั 4,815.00                      4,815.00           บริษทั ณิชยการแห่งประเทศไทย จ ากดั 4,815.00 บริษทั ณิชยการแห่งประเทศไทย จ ากดั 4,815.00

รายการท่ี 3 ลูกเกดขาว จ านวน 20 กิโลกรัม 2,900.00                      2,900.00           บริษทั เตียวตัก๊เซ้ง จ  ากดั 2,900.00 บริษทั เตียวตัก๊เซ้ง จ  ากดั 2,900.00

รายการท่ี 4 หมวดอุปกรณ์เคร่ือใชท้ัว่ไปส าหรับ
หอ้งพกัลูกคา้ จ  านวน 3 รายการ

90,543.40                     90,543.40         บริษทั ฟลอรอล แมนูแฟคเจอร่ิงกรุ๊ป จ ากดั 90,543.40          บริษทั ฟลอรอล แมนูแฟคเจอร่ิงกรุ๊ป จ ากดั 90,543.40          

รายการท่ี 5 หมวดน ้ายาเคมีส าหรับซกัรีด จ  านวน 5 
รายการ

167,077.29                   167,077.29       บริษทั เอ็กโคแล็บ จ  ากดั 167,077.29        บริษทั เอ็กโคแล็บ จ  ากดั 167,077.29        

15
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการใบเบิกเงินสด
ยอ่ย จ  านวน 50 เล่ม

2,407.50                      1,337.50           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 1,337.50 บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 1,337.50
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 142/2565   18 ก.พ.65

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 3,156.500
บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 2,675.00

16
งานซ้ือน ้ายาดีเทอร์เจนท-์บี ส าหรับซกัผา้มือ ขนาด 
20 ลิตร จ  านวน 8 แกลลอน

11,928.00                     11,128.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 11,128.00 บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 11,128.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 146/2565   18 ก.พ.65

บริษทั คีนลี แมก็ซ์ จ  ากดั 14,038.400
บริษทั เทคคลีนแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 15,836.00

17
งานซ้ือน ้ามนัซกัแหง้ใชส้ าหรับซกัผา้ดว้ยเคร่ืองซกั
แหง้ จ  านวน 2 ถงั

52,000.00                     46,320.30         เฉพาะเจาะจง บริษทั จิตตรงเคมีภณัฑ ์จ ากดั 46,320.30 บริษทั จิตตรงเคมีภณัฑ ์จ ากดั 46,320.30
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 147/2565   18 ก.พ.65

บริษทั คีนลี แมก็ซ์ จ  ากดั 50,596.020
บริษทั เทคคลีนแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 65,698.00

18
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการกระดาษหวั
จดหมาย จ านวน 40 รีม

11,462.00                     10,272.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 10,272.00 บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 10,272.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 148/2565   18 ก.พ.65

บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 11,128.000
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี(1992) 11,085.20

19
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการกระดาษ
ส าหรับเคร่ืองพิมพร์ายการอาหาร จ านวน 1,000 มว้น

22,000.00                     19,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์เปเปอร์โปรดกัส์ จ  ากดั 19,260.00 บริษทั อินเตอร์เปเปอร์โปรดกัส์ จ  ากดั 19,260.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 150/2565   18 ก.พ.65

บริษทั รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั 20,330.000
บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 26,750.00

กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง



20
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการตะเกียบญ่ีปุ่ น
พร้อมซองกระดาษ จ านวน 6,000 คู่

13,200.00                     11,556.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 11,556.00 บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 11,556.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 151/2565   18 ก.พ.65

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 15,408.000
บริษทั วี.พร้ินท ์(1991) จ ากดั 22,470.00



21
งานซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองซกัพรมพร้อมติดตั้ง 
จ  านวน 3 รายการ

25,455.30                     15,915.18         เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ที.แมก็ซ์ จ  ากดั 15,915.18 บริษทั เค.ที.แมก็ซ์ จ  ากดั 15,915.18
เป็นตวัแทนจ าหน่ายเพียงรายเดียว 
ของเคร่ืองซกัพรม ยีห่อ้ Karcher

FAP 153/2565   18 ก.พ.65

22
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการน ้ายาลา้งจาน 
จ านวน 120 แกลลอน

22,200.00                     19,677.30         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาย.เอส.เอช.สโตร์ 19,677.30 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วาย.เอส.เอช.สโตร์ 19,677.30
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 154/2565   18 ก.พ.65

บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 21,442.800
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 25,080.37

23
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการท่ีแขวนคอ
ขวดน ้าฟรี จ  านวน 80,000 ช้ิน

20,800.00                     14,552.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 14,552.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 14,552.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 155/2565   18 ก.พ.65

บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 20,544.000
บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 17,120.00

24
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการกระดาษรอ
งอบ จ านวน 120 แพค็

70,106.40                     66,768.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เดล่ีฟู้ดส์ จ  ากดั 66,768.00          บริษทั เดล่ีฟู้ดส์ จ  ากดั 66,768.00          
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 156/2565   18 ก.พ.65

บริษทั ชมิดต จ ากดั 256,800.000
บริษทั อเมริกนั ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 231,120.00

25
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการกล่องพิซซ่า 
จ  านวน 6,000 ใบ

90,000.00                     66,126.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มิจิโตวฟู๊ ด (ประเทศไทย) จ ากดั 66,126.00 บริษทั มิจิโตวฟู๊ ด (ประเทศไทย) จ ากดั 66,126.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 157/2565   18 ก.พ.65

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 96,300.000
บริษทั ไบโอ-อีโค จ ากดั 67,410.00

26
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการผา้ปิดจมูกใย
สังเคราะห์ จ  านวน 400 กล่อง

48,000.00                     19,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู ไลน์ เมด จ ากดั 19,000.00 บริษทั ทรู ไลน์ เมด จ ากดั 19,000.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 158/2565   18 ก.พ.65

บริษทั เอจิสแคร์ จ  ากดั 40,660.000
บริษทั เรดด้ี เฮลท ์จ  ากดั 25,680.00

 

27 งานซ้ืออาหารแหง้ เคร่ืองใชต่้างๆ จ านวน 13 รายการ
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 160/2565   18 ก.พ.65

รายการท่ี 1 ขา้วสารญ่ีปุ่ น จ  านวน 30 ถุง 4,950.00                      4,950.00           บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 4,950.00 บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 4,950.00

รายการท่ี 2 อาหารแหง้ จ  านวน 6 รายการ 44,148.20                     44,148.20         บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 44,148.20          บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 44,148.20          

รายการท่ี 3 ไวน์ท่ีเป็นเฮา้ส์ไวน์ จ  านวน 2 รายการ 48,406.80                     48,406.80         บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 48,406.80          บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 48,406.80          

รายการท่ี 4 ไวน์ ส าหรับปรุงอาหาร จ านวน 2 รายการ 28,800.12                     28,800.12         บริษทั โกลเบิล พรีเม่ียมไวน์ จ  ากดั 28,800.12          บริษทั โกลเบิล พรีเม่ียมไวน์ จ  ากดั 28,800.12          

รายการท่ี 5 วอลนทั จ  านวน 20 กิโลกรัม 8,400.00                      8,400.00           บริษทั เตียวตัก๊เซ้ง (2525) 8,400.00            บริษทั เตียวตัก๊เซ้ง (2525) 8,400.00            

รายการท่ี 6 ผงฟ ูวี 2000 และแป้งโกลเดน้มฟัฟิน รวม
 2 รายการ

19,998.30                     19,998.30         บริษทั ชมิดต จ ากดั 19,998.30          บริษทั ชมิดต จ ากดั 19,998.30          

รายการท่ี 7 อาหารแหง้ จ  านวน 3 รายการ 16,809.70                     16,809.70         บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 16,809.70          บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 16,809.70          

กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง



รายการท่ี 8 น ้าแร่ซาน เพลลีกรีโน ขนาด 750 มล. 7,806.72                      7,806.72           บริษทั โกลบอล ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั 7,806.72            บริษทั โกลบอล ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั 7,806.72            

รายการท่ี 9 เหลา้รัม วอดกา้ และสุราปรุงแต่ง จ  านวน
 4 รายการ

42,227.28                     42,227.28         บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 42,227.28          บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 42,227.28          

รายการท่ี 10 ถุงขยะสีขาว จ านวน 5 รายการ 104,325.00                   104,325.00       บริษทั เอ้ือไทยกิจโพลีแบก็ จ  ากดั 104,325.00        บริษทั เอ้ือไทยกิจโพลีแบก็ จ  ากดั 104,325.00        

รายการท่ี 11 น ้าด่ืม ขวดแกว้ ตราสิงห์ เปล่ียนขวด 
ขนาด 500 ซีซี จ  านวน 960 ลงั

48,001.06                     48,001.06         บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 48,001.06          บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 48,001.06          

รายการท่ี 12 กลุ่มอาหารแหง้ จ  านวน 7 รายการ 48,781.30                     48,781.30         บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 48,781.30          บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 48,781.30          

รายการท่ี 13 เหลา้จีน ขนาด 640 มล. 3,954.72                      3,954.72           บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,954.72            บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,954.72            



28
งานจา้งซ่อมโทรทศัน์ LED ขนาด 32 น้ิว จ  านวน 5 
เคร่ือง

15,400.00                     14,166.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหดทคโน เซอร์วิส (2017) จ ากดั 14,166.00          บริษทั สหดทคโน เซอร์วิส (2017) จ ากดั 14,166.00          
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 166/2565  21 ก.พ.65

29 งานซ้ือฝาชกัโครก จ านวน 20 อนั 18,600.00                     17,655.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั คลีนิคสุขภณัฑ ์จ ากดั 17,655.00 บริษทั คลีนิคสุขภณัฑ ์จ ากดั 17,655.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 167/2565   21 ก.พ.65

บริษทั แมนสุขภณัฑ ์(1999) จ ากดั 18,190.000
มาเจสติก โฮม 23,005.00

30 งานซ้ืออะไหล่สุขภณัฑ ์จ านวน 4 รายการ 38,600.00                     26,161.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั คลีนิคสุขภณัฑ ์จ ากดั 26,161.50 บริษทั คลีนิคสุขภณัฑ ์จ ากดั 26,161.50
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 168/2565   21 ก.พ.65

บริษทั แมนสุขภณัฑ ์(1999) จ ากดั 29,746.000

31
งานจา้งคณะวิทยากรฝึกอบรมหลกัสูตรการดบัเพลิง
ขั้นตน้และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถาน
ประกอบการ ประจ าปี 2564-2565

128,400.00                   115,025.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 115,025.00 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 115,025.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 174/2565   21 ก.พ.65

32
งานซ้ือกลุ่มอาหารแหง้ หมวด 207 ถัว่อบกรอบ 
ขนมช็อคโกแลต จ านวน 3 รายการ

132,773.92                   128,193.74       เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดและราคาอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 177/2565   22 ก.พ.65

รายการท่ี 1 สนิกเกอร์ช็อคโกแลต ขนาด 35 กรัม 
จ านวน 150 กล่อง/box

61,246.80                     61,246.80         บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 61,246.80          บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 61,246.80          

รายการท่ี 2 ถัว่อบผสมแป้งกรอบ ขนาด 40 กรั 
จ  านวน 24 ลงั

24,467.90                     24,467.90         บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 24,467.90          บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 24,467.90          

รายการท่ี 3 ล็อคเกอร์เวเฟอร์ครีมเฮเซลนทั (ล็อก
เกอร์นาโปลิทาเนอร์) ขนาด 45 กรัม จ านวน 80 
กล่อง/box

42,479.00                     42,479.00         บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 42,479.00          บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 42,479.00          

33
งานซ้ือน ้ายาแอร์ R404 ขนาด 48 กิโลกรัม แบบเติม 
จ านวน 3 ถงั

66,000.00                     63,172.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสดบับลิวอินเตอร์เทรด จ ากดั 63,172.80 บริษทั เอสดบับลิวอินเตอร์เทรด จ ากดั 63,172.80
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 182/2565   24 ก.พ.65

บริษทั มหาเจริญวิศวกรรม จ ากดั 64,200.000
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กุลธรเอนจิเนียร่ิง 67,666.80

34
งานจา้งบริษทัท าความสะอาดระบบระบายอากาศใน
หอ้งซกัรีด จ  านวน 1 งาน

18,000.00                     13,910.00         เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จนัทร์วิจิตร์ เซอร์วิส แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 13,910.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จนัทร์วิจิตร์ เซอร์วิส แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 13,910.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 183/2565   24 ก.พ.65

บริษทั นิว ศรีฟ้ามหาเมฆ จ ากดั 16,050.000
บริษทั ราชาโยค จ ากดั 85,600.00

35
งานซ้ือเคร่ืองคิดเลขแบบพิมพก์ระดาษ จ านวน 1 
เคร่ือง

3,949.00                      3,081.60           เฉพาะเจาะจง บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 3,081.60 บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 3,081.60
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 186/2565   25 ก.พ.65

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 3,290.000
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จ  ากดั 3,424.00



36
งานจา้งเปล่ียนผา้ใบและถาดรองน ้ามนัในครัวต่างๆ 
จ านวน 1 งาน

39,376.00                     39,376.00         
กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง

บริษทั นิวศรีฟ้ามหาเมฆ จ ากดั 39,376.00          บริษทั นิวศรีฟ้ามหาเมฆ จ ากดั 39,376.00          
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 191/2565   25 ก.พ.65

37
งานซ้ือแจกนัแกว้ดอกไม ้ส าหรับซ้ือมาแลว้ขายไป 
จ านวน 7 รายการ (49 ใบ)

9,800.00                      9,800.00           
กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง

ร้าน JJ GLASS LIFESTYLE & DECORATIVE 
GLASSWARE

9,800.00
ร้าน JJ GLASS LIFESTYLE & DECORATIVE 
GLASSWARE

9,800.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 193/2565   25 ก.พ.65

38 งานซ้ือกระจกโกนหนวด แต่งหนา้ จ  านวน 12 อนั 33,600.00                     16,692.00         
กรณีท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรคสอง

บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากดั 16,692.00          บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ ากดั 16,692.00          
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุดภายใน

วงเงินงบประมาณ
FAP 198/2565   25 ก.พ.65


