
วัน!! 1-28 กุนภาพ้น!! X .ศ . 2565

กล่นงานทัศป้อ สำฟ้'กบ?การและทัคป้อ องฅํการขนส่งนวลขนกรุงเทศ
ส'ขร.!

สำทัน งาบพีทัศป้อทัศจ้าง วงเงิน!!จะป้อท?อจ้าง วิ?ป้อท?อจ้าง
รายป้อยู้เสนอราคาและราคาพีเสนอ ยู้ไทัรับทัคเลิอกและราคาป้คกลงป้อทรีอจ้าง

เทอุผลป้คัคเลิอกไศยสรุป เลขพีและวันพีของสัญญาทริอข้อคกลงในการป้อทรอจ้าง
รายป้อผ้เสนอราคา ราคาป้เสนอ (บาท) รายป้อรุ่[ไค้รับคัศเลิอก ราคาพิ่ตกลง^ อ(บาท)

1 ป้ออุปกรณ์สฟองคอน!!วเคอร์ จำนวน 

4 รายการ

39,992.97 โคยวิธิเอพาะเจาะจง บ. สนาร์ทเขบส์ เอนจิเปียรง 

จำวัค

39,992.97 รวมกาพีมูลค่าเพีน บ. สนาร์ทเขบส์ เป้นจิเปิยรง 

จำวัค

39,992.97 รวม

ภาป็รุ)ลค่าเพิ่ม

นิคุฌสน บ่เคิถูกค้อง คาน พี 

องค์การวัาทนค

แ-65-2-90-0๓1 ลว. 1 ก.พ. 2565

2 ป้ออุปกรณ์ข่อนเคป้องปรับอากาศ 

จำนวน 6 รายการ

3,252.80 โคยวิ?เฉพาะเจาะจง บ. ลมฬ'ง แบจเปิยริ่ง แอบด' 

ข้พพลาย ฟ้ากัด

3,252.80 รวนกาพีมูลค่าเพีน บ. สนทริ'ง เป้บจิเปิย?ง 

แอนด่ ทัพพลาย จำวัค

3,252.80 รวม

ภาปิรุ)ลค่าเพิ่ม

ปีคุเบสมบ้คิมูกค้องคานพี 

องค์การกำทบค

แ-65-2-90-0๓2 ลว. 1 ก.พ. 2565

3 ซื้ออุปกรณ์เ^องศอมพวเตอร์ ฟ้าบวบ 

7 รายการ

13,086.10 โศยริ?เอพาะเจาะจง บ. สนาร์ทเขนส์ เป้นจิเปิยป้ง 

จำวัค

13,086.10 รวนกาพีมูลค่าเพีน บ. สมาร้ทเขนส์ เป้นจิเปิย?ง 

จำวัค

13,086.10 รวม

ภาปิรุ)ลค่าเพิ่ม

ปีคุณสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทบค

แ-65-2-90-0๓3 ลว. 1 ก.พ. 2565

4 ป้อเวขวันพียา 

จำนวน 1 รายการ

825.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ.? ฟอร์ แอล เอน จำวัค

(นทาขน)

825.00 รวมกาพีมูลค่าเพีน บ.? ฟอร์ แอส เอม จำวัค 

(นทาขน)

825.๓ รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

ปีคุณสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

แ-65-2-90-0๓4 ลว. 3 ก.พ.2565

5 ป้อเวขวันพียา 

จำนวน 17 รายการ

55,542.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง องค์การ เกทัขกรรม 55,542.00 รวนกาพีมูสค่าเพีม องค์การ เกทัชกรรม 55,542.00 รวม

ภาปิมูลค่าเพิ่ม

ปีคุณสน!)คิมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

แ-65-2-90-0005 ลว. 3 ก.พ. 2565

6 ป้อป่ายาฟ?ออนข่ (ง-22 ขนาศท่อ 

125 ปอนศ์ จำนวน 2 ท่อ

20,372.80 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ. แอร์-คอน นาร้เวัคทัง จำวัค 20,372.80 รวนกาพีมูลค่าเพี,น บ. แอร์-คอน นาร์เวัคป้ง จำวัค 20,372.80 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

ปิคุณสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

แ-65-2-90-0๓6 ลว. 9 ก.พ. 2565

7 ป้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำฟ้กงาบ 

จำนวน 24 รายการ

41,128.66 โคยริ?เอพาะเจาะจง ทจก.พระยาไกร ป้นเคอร์ เทรค 41,128.66 รวมกาพีมูลค่าเพีน ทจก.พร*ยาไกร ป้นเตอร้ เทรค 41,128.66 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

ปีคุฌสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

แ-65-2-90-0๓7 ลว. 9 ก.พ. 2565

8 ป้อกสัองก่ายริทัโอพร้อนอุปกรณ์ 

จำนวน 3 รายการ

95,123.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ. สมาร่ทเขนส์ เป้นจิเป็ยป้ง 

จำวัค

95,123.00 รวมกาพีมูลค่าเพีน บ. สนาร์ทเขนสํ เป้บจิเปิย?ง 

จำวัค

95,123.๓ รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

ปิกุ!นสนฟ้ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

แ-65 -2-900๓ 9 ลว. 17 ก.พ. 2565

9 ป้ออุปกรณ์สำฟ้างาน 

จำนวน 4 รายการ

16,550.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ.เอ?เอศ เป้บเคอร้เพรสํ ไสท่ 

ทัง จำวัค

16,550.๓ รวนกาพีมูลค่าเพีม บ.เอสเอส เป้นเคอร่ไพรสํ ไสท' 

ทัง จำวัค

16,550.๓ รวม

ภา,สืมูลค่าเพิ่ม

ฝ็คุณสน!)คิมูกค้องคานพี 

องค์การกำทบค

แ-65 -2 -90๓ 10  ลว. 18 ก.พ. 2565

10 ป้อทปีกเคป้อง!!นพ'คอนฟ้วเคอรํ 

จำนวน 12 กล่อง

30,816.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ. เบญกรุ๊ป แอคเขสโขป้ จำวัค 30,816.๓ รวนกาพีมูลค่าเพีน บ. เบญกรุ๊ป แอคเขสโข? จำวัค 30,816.๓ รวม

ภาปิมูลค่าเพิ่ม

ปีคุณสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

400000๓20 ลว. 2 ก.พ. 2565

11 ป้ออุปกรณ์ปวันปรุงสำฟ้กงาน 

จำนวน 10 รายการ

18,987.15 โคยริ?เอพาะเจาะจง ร้าน ริ!.อาร้ .พี. ทัพพลาย 18,987.15 รวนภาพีมูลค่าเพีน ร้าน ริ!.อาร์ .พี. ทัพพลาย 18,987.15 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

ปีคุผสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

400000๓21 ลว. 2 ก.พ. 2565

12 ป้ออุปกรณ์ปวันปรุงสำฟ้กงาน 

จำนวน 10 รายการ

4,840.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง ร้าน 582 (สำ,ปีกงาบ'1ทญ่) 4,840.๓ ไม่เข้าระบบ 

ภาษรุ)ลค่าเพิ่ม

ร้าน 582 (สำฟ้กงาบไทญ่) 4,840.00 ไน'เข้าระบบ 

กาพีมูลค่าเพีน

ปีคุณสน!)'ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

400000๓26 ลว. 2 ก.พ. 2565

13 ป้ออุปกรณ์สำฟ้กงาน (สำรองศทัง) 

จำนวน 9 รายการ

27,445.50 โคอริ?เอพาะเจาะจง ทจก.เอส.พี.เป้น นาเป้คทัง 27,445.50 รวมกาพีมูลค่าเพีน ทจก.เอส.พี.เป้บ มาเป้ศคง 27,445.50 รวม

ภาษมูลค่าเพิ่ม

ปิคุญสม!)คิมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

400000๓29 ลว. 4 ก.พ. 2565

14 ป้อกระคาน /\4 70 แกรน 

จำนวน 620 ริน

46,438.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ. ริมส ่ แอนค์ โรลสํ 

จำวัค

46,438.๓ รวนกาพีมูสค่าเพีน บ. ร ้นส์ แอนค์ โรสส่ 

จำวัค

46,438.๓ รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

ปีคุณสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

400000๓35 ลว. 4 ก.พ. 2565

15 ป้ออุปกรณ์ข่อนเคป้องปวับอากาค 

จำนวน 8 รายการ

17,247.33 โคยริ?เฉพาะเจาะจง บ. แอร์-คอน มาร่เกศทัง จำวัค 17,247.33 รวนกาพีมูลค่า เพีน บ. แอร์-คอบ มารเป้คคํ๋ง จำวัค 17,247.33 รวม

ภาษมูลค่าเพิ่ม

ปีคุณสน!)คิมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

400000๓40 ลว. 22 ก.พ. 2565

16 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเฟ่องป*'บอากาศ 

ฟ้าบวบ 8 รายการ

1,845.75 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ. แอร์-คอน นาร์เวัคทั’ง จำวัค 19,339.18 รวนกาพีมูลค่าเริ!’น บ. แอรํ-คอน นาร่เป้ศทัง จำวัค 19,339.18 รวม

ภาษมูลค่าเพิ่ม

ปีคุณสน!)ทัมูกค้องคานพี 

องค์การกำทนค

400000๓41 ลว. 22 ก.พ. 2565

17 ป้อท!!กเคป้อง!!นทํคอน!!วเศอร์ 

จำนวน 2 ขวศ

749.00 โคยริ?เอพาะเจาะจง บ. เบญกรุ๊ป แอคเขสโขป้ จำวัค 749.๓ รวนกาพีมูลค่า เพีน บ. เบญกรุ๊ป แอคเขสไขป้ จำวัค 749.00 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

มคุณสมบ้ตลกต้องตามท 

องค่การกัาหบด

400000๓42 ลว. 22 ก.พ. 2565
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กลุ่มงาบ#ดขื้อ สำนักบรการและนัดขื้อ องค์การขบส่งมวลขบกรุงเทพ

0 V งานทีจัดฟ้อจัดจ้าง วงเงินทีจะฟ้อห?อจ้าง วิ?ฟ้อห?อจ้าง
รายฟ้อผู้เสนอราคาและราคาทีเสบอ ผู้เล่รับคัดเสือกและราคาทีตกลงฟ้อห?อจ้าง

เหตุผลทีคัดเสือกโดยสมูป
รายฟ้อผู้เสบอราคา ราคาทีเสนอ (บาห) รายฟ้อผู้เคัรับคัดเสือก ราคาพิ่ตกแง1 อ (บาท)

เส'ฃฑและ'ล่นท'ฃยงลญญาหรอขอตกลงเนการขอหรอจาง

18 ฟ้อ'ว้สตุอุป กรณ์ซ่อม เค?องบีอส์อ๓ ร 

ฟ้าบวบ 11 รายการ

19,938.38 โดยวิ?เอหาะเจาะจง หจก.พระยาโกร อินเดอ? เหรด 19,938.38 รวบภา®มูลค่าเหิบ หจก.พระยาไกร สิบเตอร์ เท 

รด

19,938.38 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

บีคุฌสบปีติถูกล่องดาบที 

องค์การก■าหบด
4000000043 ลว. 22 ก.พ. 2565

19 จ้าง'ย่อบเค?อง(■เอมหิวเ!เอร์ 0-0 

210-58-8216-0004 ฟ้าบวน 1 ๓?อง

2,033.00 โดยวิ?เฉหาะเจาะจง บ.เอิกเปอ? ไอดูฟ้บ แอบล' 

เออร์วิส ฟ้ากัด

2,033.00 รวบภา®มูลค่าเหิบ บ.เอิกเปอร์ โอดูฟ้บ แอบล่ 

เออ?วิส ฟ้ากัด

2,033.00 รวม

ภาษมูลค่าเพม

บีคุณสบปีติถูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000044 ลว. 22 ก.พ. 2565

20 ฟ้อร1ลอดไฟ 180 18 ผ  

ฟ้าบวบ 50 หลอด

7,490.00 โดยวิ?เฉทาะเจาะจง หจก.พระยาไกร อินเดอ? เทรด 7,490.00 รวบภา®มูลค่าเพบ หจก.พระยาไกร สิบเตอร์ เท 

รด

7,490.00 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบฟ้ติถูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000045 ลว. 23 ก.พ. 2565

21 ออหบีกเค?องหิบห์คอบหิวเดอร์ 

ฟ้าบวบ 12 กล่อง

38,263.20 โดยวิ?เฉพาะเจาะจง บ. เบญกชุ่ป แอคเจสโอ? ฟ้ากัด 38,263.20 รวบภา®มูลค่าเหิบ บ. เบญกสุ๊ป แอดเอสโอ? จำกัด 38,263.20 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบปีติถูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000046 ลว. 23 ก.พ. 2565

22 ฟ้อดูกปิดประดู ฟ้าบวบ 1 ชุด 620.60 โดยวิ?เฉหาะเจาะจง หจก.พระยาไกร อินเดอร์ เทรด 620.60 รวบภา®มูลค่าเหิบ หจก.พระยาไกร สิบเตอร์ เท 

รด

620.60 รวม

ภาหัมูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบปีติถูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000047 ลว. 2 3 ก.พ.2565

23 ฟ้อสแกเกอร่ไสชุ่บ หรัอบอุปกรณ์ 

ฟ้าบวน 3 รายการ

12,652.75 โดยวิ?เฉพาะเจาะจง หจก.พร*ยาไกร อิบเดอร่ เทรด 12,652.75 รวบภา®มูลค่าเหบ ทจก.พระยาไกร สิบเตอร์ เท 

รด

12,652.75 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบปีติดูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000048 ลว. 23 ก.พ. 2565

24 ฟ้อ ผสืด/Vบท์,ล่าค'วาบละอาดบ่าเฟ้อ'โรค 

ฟ้าบวบ 750 ฟ้บ

785,647.50 โดยวิ?เฉพาะเจาะจง องค์การสุรา กรบสรรพสาบ่]ดร 785,647.50 รวบภา 3มูลค่า เหิบ องค์การสุรา กรบสรรหสาบ่!ดร 785,647.50 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

บีคุผสบปีติถูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000050 ลว. 23 ก.พ. 2565

25 ฟ้อกระดาบ 44 70 แกรบ 

ฟ้าบวน 635 ?บ

47,561.50 โดยวิ?เฉพาะเจาะจง บ. วิบส์ แอนด์ โรลล่ 

จำกัด

47,561.50 รวบภา®มูลค่าเห่'บ บ. ?บล่ แอบด์ โรลล่ 

ฟ้ากัด

47,561.50 รวม

ภาษมูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบปีติถูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000051 ลว. 24 ก.พ. 2565

26 ออหบีณค?องหิบพ์คอบหิวเดอร่ 

(ล่ารองคล่ง) ฟ้าบวบ 15 รายการ

166,652.50 โดยวิ?เฉพาะเจาะจง บ. เบญกชุ่ป แอคเจสโอ? ฟ้ากัด 166,652.50 รวมภา®มูลค่าเห่'บ บ. เบญกชุ๊ป แอดเอสไอ? ฟ้ากัด 166,652.50 รวม

ภาหัมูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบปีติถูกล่องดาบที 

องค์การกำหนด

4000000051 ลว. 24 ก.พ. 2565

27 อออุปกรณ์ปรับปชุงล่าฟ้กงาบ 

ฟ้าบวบ 3 รายการ

18,404.00 โดยวิ?เฉพาะเจาะจง หจก.พระยาไกร อินเดอร่ เทรด 18,404.00 รวบภา®มูลค่าเห่'บ หจก.พระยาไกร สิบเตอร์ เท 

รด

18,404.00 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบปีติถูกล่องดาบที 

องศ์การกำหบด

4000000055 ลว. 25 ก.พ. 2565

28 จ้างล่าวราสาร ล่อหอุบ ประฟ้าปี 2565 496,480.00 โดยวิ?เฉพาะเจาะจง บ.ทิพยประกันภัย จำกัด 496,480.00 รวมภาษมูลค่าเพิ่ม บ.ทิพยประกันภัย ฟ้ากัด 496,480.00 รวม

ภาป็มูลค่าเพิ่ม

บีคุณสบรวัสิเ สุกล่อง ดาบที 

องศ์การกำหนด

จ. 11/2565 ลว. 21 ก.พ. 2565


