
 
สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
ใบสั่งซื้อ 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๑ ซื้อครุภัณฑ์  

เครื่องท้ำน้ำ้ร้อน 
- น้ำ้เย็น จ้ำนวน  
๙ เครื่อง 

๘๐,๙๑๐.๐๑ ๘๐,๙๑๐.๐๑ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท ศรีไพบูลย ์ 
อีเล็คทรกิ จ้ำกดั 
เสนอรำคำ 
๘๐,๙๑๐.๐๑ 

บริษัท ศรีไพบูลย ์ 
อีเล็คทรกิ จ้ำกดั  
วงเงนิจดัซื้อ 
๘๐,๙๑๐.๐๑ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๐/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๒ ซื้อกระเปำ๋เดินทำง 
จ้ำนวน ๓ รำยกำร 
 

๘,๗๒๙.- ๘,๗๒๙.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท บีเอ็นจ ีคอร์
ปอเรชัน่ จ้ำกัด 
เสนอรำคำ ๘,๗๒๙.- 

บริษัท บีเอ็นจ ีคอร์
ปอเรชัน่ จ้ำกัด  
วงเงนิจดัซื้อ 
๘,๗๒๙.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๑/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๓ ซื้อวัสดุงำนบำ้น 
งำนครัว จ้ำนวน  
๒ รำยกำร 

๒๑,๖๐๐.- ๒๑,๖๐๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

ห้ำงหุ้นสว่นจ้ำกัด 
ปฐมลักษณ ์ 
เสนอรำคำ 
๒๑,๖๐๐.- 

ห้ำงหุ้นสว่นจ้ำกัด 
ปฐมลักษณ ์ 
วงเงนิจดัซื้อ 
๒๑,๖๐๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๒/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๕ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 



 - ๒ - 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๔ ซื้อลิขสิทธิ์ 

(License) 
โปรแกรม ZOOM 
Cloud Meetings 
จ้ำนวน ๓ Licenses 
และเนื้อที่จดัเกบ็
ข้อมูล ZOOM 
Cloud Recording 
Storage จ้ำนวน 
๑๐๐ GB 

๔๒,๘๐๐.- ๔๒,๘๐๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท สมำร์ท
โซลูชัน่ คอมพิวเตอร์ 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๔๒,๘๐๐.- 

บริษัท สมำร์ท
โซลูชัน่ 
คอมพิวเตอร ์จ้ำกดั 
วงเงนิจดัซื้อ 
๔๒,๘๐๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๓/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๘ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๕ ซื้อน้้ำแข็งส้ำหรับ
ให้บริกำรเครื่องดื่ม
แก่สมำชิกวุฒิสภำ 
และบคุคลที่เข้ำ
มำร่วมประชุม 
ประจ้ำเดือน
มกรำคม ๒๕๖๔ 

๕,๒๒๐.- ๕,๒๒๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

นำงสำวลำวัลย์ 
แซโ่ค้ว เสนอรำคำ 
๕,๒๒๐.- 

นำงสำวลำวัลย์ 
แซโ่ค้ว วงเงินจดัซื้อ 
๕,๒๒๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๔/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๙ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๖ ซื้อวัสดุกำรพิมพ์ 

จ้ำนวน ๓ รำยกำร 
๔๘๖,๙๙๙.๘๐ ๔๘๖,๙๙๙.๘๐ วิธีเฉพำะ 

เจำะจง 
บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ้ำกดั 
เสนอรำคำ 
๔๘๖,๙๙๙.๘๐ 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) 
จ้ำกัด วงเงินจดัซื้อ 
๔๘๖,๙๙๙.๘๐ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๕/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๐ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๗ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ส้ำหรบัเครือ่งพิมพ์
ขำว-ด้ำ ยี่ห้อ Ricoh 
รุ่น SPC ๔๕๑๐DN  

๓๗,๒๘๗.๖๐ ๓๗,๒๘๗.๖๐ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท ริโก ้ 
(ประเทศไทย) จ้ำกดั 
เสนอรำคำ 
๓๗,๒๘๗.๖๐ 

บริษัท ริโก ้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ำกัด วงเงนิจัดซื้อ 
๓๗,๒๘๗.๖๐ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๖/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๑ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๘ วัสดุส้ำนักงำน 
จ้ำนวน ๔ รำยกำร 
เพื่อเป็นวัสดคุงคลงั 

๑๕๐,๖๘๐.- ๑๕๐,๖๘๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท อำทรพำณิชย์ 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๑๕๐,๖๘๐.- 

บริษัท อำทร
พำณิชย์ จ้ำกดั  
วงเงนิจดัซื้อ 
๑๕๐,๖๘๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๗/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๑ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๙ ซื้อวัสดุโฆษณำ 
และเผยแพร่ 
จ้ำนวน ๒ รำยกำร 

๔๘,๙๖๐.- ๔๘,๙๖๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท อำทรพำณิชย์ 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๔๘,๙๖๐.- 

บริษทั อำทร
พำณิชย์ จ้ำกดั 
วงเงนิจดัซื้อ 
๔๘,๙๖๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๘/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๕
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๑๐ วัสดุส้ำนักงำน 

จ้ำนวน ๒ รำยกำร 
๗,๐๕๐.- ๗,๐๕๐.- วิธีเฉพำะ 

เจำะจง 
บริษัท อำทรพำณิชย์ 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๗,๐๕๐.- 

บริษัท อำทร
พำณิชย์ จ้ำกดั 
วงเงนิจดัซื้อ 
๗,๐๕๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๑๙/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๕
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๑๑ ซื้อหนังสือพิมพ์ 
ประจ้ำเดือน
ธันวำคม ๒๕๖๓ 

๒๐,๖๗๕.- ๒๐,๖๗๕.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

นำงสำวจุฑำรตัน ์
เจริญทรัพย์  
เสนอรำคำ 
๒๐,๖๗๕.- 

นำงสำวจุฑำรตัน ์
เจริญทรัพย์  
วงเงนิจดัซื้อ 
๒๐,๖๗๕.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๐/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๕ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๑๒ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ส้ำหรบัเครือ่งมัลติ
ฟังก์ชั่น ยีห่้อ Ricoh 
รุ่น MPC๒๐๕๑ 
หมำยเลขเครื่อง  
V๙๗๑๘๙๐๐๒๖๗ 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
๓๖๑๐-๐๐๓-๐๐๐๒ 
รหัส ๔๓/๕๔ 
จ้ำนวน ๒ รำยกำร 

๒๒,๗๒๐.๓๘ ๒๒,๗๒๐.๓๘ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษทั ริโก ้ 
(ประเทศไทย) จ้ำกดั 
เสนอรำคำ 
๒๒,๗๒๐.๓๘ 

บริษทั ริโก ้ 
(ประเทศไทย) 
จ้ำกัด วงเงนิจัดซื้อ 
๒๒,๗๒๐.๓๘ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๑/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๖ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๑๓ ซื้อครุภัณฑ์รถเข็น 

จ้ำนวน ๒ รำยกำร 
๕,๐๒๐.๔๔ ๕,๐๒๐.๔๔ วิธีเฉพำะ 

เจำะจง 
บริษัท เจนบรรเจดิ 
จ้ำกัด 
เสนอรำคำ 
๕,๐๒๐.๔๔ 

บริษัท เจนบรรเจดิ 
จ้ำกัด 
วงเงนิจดัซื้อ 
๕,๐๒๐.๔๔ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๒/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๕ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๑๔ ซื้อครุภัณฑ์รปู 
พระบรมฉำยำลักษณ์
พระบำทสมเด็จ
พระวชริเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั  
พร้อมกรอบรปูมีตรำ
สัญลักษณ์อักษรย่อ
ตรำพระปรมำภิไธย 
วปร. และตรำครุฑ
ประดับ ขนำด  
กว้ำง ๑.๕ เมตร  
สูง ๒ เมตร  
จ้ำนวน ๑ ชุด 

๙,๘๔๔.- ๙,๘๔๔.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนบวรไตรรงค์ 
เสนอรำคำ ๙,๘๔๔.- 

ร้ำนบวรไตรรงค์ 
วงเงนิจดัซื้อ 
๙,๘๔๔.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๓/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๗ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๑๕ ซื้อเมลด็กำแฟสด 

๔๐ กิโลกรัม 
(จ้ำนวน ๘๐ ถุง) 

๑๕,๔๐๘.- ๑๕,๔๐๘.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท พระนคร 
คอฟฟ่ีโรสเตอร์ 
จ้ำกัด  เสนอรำคำ 
๑๕,๔๐๘.- 

บริษัท พระนคร 
คอฟฟ่ีโรสเตอร์ 
จ้ำกัด  วงเงนิจัดซื้อ 
๑๕,๔๐๘.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๔/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๒
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๑๖ ซื้อแก้วกระดำษ 
จ้ำนวน ๑๐ ลงั 

๑๙,๐๐๐.- ๑๙,๐๐๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.ปฐมลักษณ ์
เสนอรำคำ 
๑๙,๐๐๐.- 

หจก.ปฐมลักษณ ์
วงเงนิจดัซื้อ 
๑๙,๐๐๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๕/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๒ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๑๗ ซื้อวัสดุงำนบำ้น 
งำนครัว จ้ำนวน  
๗ รำยกำร 

๖,๒๓๘.๑๐ ๖,๒๓๘.๑๐ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

หจก.เสรีค้ำไม้  
เสนอรำคำ 
๖,๒๓๘.๑๐ 

หจก.เสรีค้ำไม้  
วงเงนิจดัซื้อ 
๖,๒๓๘.๑๐ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๖/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๒ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๑๘ เช่ำรถตู้ปรับอำกำศ 
พร้อมพนักงำนขับรถ 
และรวมค่ำน้ำ้มัน
เชื้อเพลิง  
ระหว่ำงวันที่ ๔-๖ 
มีนำคม ๒๕๖๔ 

๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

นำยปองพล  
โชคเจริญฤทธิ์  
เสนอรำคำ 
๑๕,๐๐๐.- 

นำยปองพล  
โชคเจริญฤทธิ์  
วงเงนิจดัเช่ำ 
๑๕,๐๐๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งเช่ำเลขที่  
๑๒๗/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๓ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 



 - ๗ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๑๙ ซื้อวัสดุงำนบำ้น 

งำนครัว จ้ำนวน  
๑๒ รำยกำร 

๑๗๑,๓๕๗.- ๑๗๑,๓๕๗.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

ร้ำนสหกรณก์ลำโหม  

เสนอรำคำ 
๑๗๑,๓๕๗.- 

ร้ำนสหกรณ์
กลำโหม   
วงเงนิจดัซื้อ 
๑๗๑,๓๕๗.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๙/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๓
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๒๐ ซื้อพรมดักฝุน่ 
จ้ำนวน  
๘๐ ตำรำงเมตร 

๘๕,๖๐๐.- ๘๕,๖๐๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท มรกตไฮเทค 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๘๕,๖๐๐.- 

บริษัท มรกตไฮเทค 
จ้ำกัด วงเงนิจัดซื้อ 
๘๕,๖๐๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งซื้อเลขที่  
๑๒๙/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๔ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 



 - ๘ - 
 

ใบสั่งจ้าง 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๒๑ จ้ำงซ่อมรถยนต์

โดยสำร ยี่ห้อวอลโว ่
หมำยเลขทะเบียน 
๔๑-๕๗๗๗ กทม. 

๔๐,๕๒๐.๙๐ ๔๐,๕๒๐.๙๐ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท มแีสงบัสบอดี้ 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๔๐,๕๒๐.๙๐ 

บริษัท มแีสงบัส
บอดี ้จ้ำกดั  
วงเงนิจดัจ้ำง 
๔๐,๕๒๐.๙๐ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๓๖/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๒๒ จ้ำงซ่อมอุปกรณ์โสต 
จ้ำนวน ๓ รำยกำร 

๒๔,๐๗๕.- ๒๔,๐๗๕.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท พรวีิว  
ซิสเตม็ส์ จ้ำกัด 
เสนอรำคำ 
๒๔,๐๗๕.- 

บริษัท พรวีิว  
ซิสเตม็ส์ จ้ำกัด 
วงเงนิจดัจ้ำง 
๒๔,๐๗๕.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๓๗/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๕ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๒๓ จ้ำงซ่อมเครื่องไสสัน
ทำกำว ยี่ห้อ 
HORIZON  
รุ่น BQ-๔๖๐ 
หมำยเลขเครื่อง 
๓๑๐๑๒  
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
๓๖๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑  
รหัส ๒/๔๘ 

๑๑๐,๐๘๑.๖๐ ๑๑๐,๐๘๑.๖๐ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท ไซเบอร ์เอส 
เอ็ม (ไทย) จ้ำกัด 
เสนอรำคำ 
๑๑๐,๐๘๑.๖๐ 

บริษัท ไซเบอร ์เอส 
เอ็ม (ไทย) จ้ำกัด 
วงเงนิจดัจ้ำง 
๑๑๐,๐๘๑.๖๐ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๓๘/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑๖ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 



 - ๙ - 
 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๒๔ จ้ำงซ่อมเครื่องถ่ำย

เอกสำรดิจติอล 
ยี่ห้อ แคนนอน  
รุ่น IR-ADc๒๒๐ 
รหัส ๓๓/๕๘ 

๑๔,๓๐๖.๙๗ ๑๔,๓๐๖.๙๗ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท แคนนอน 
มำร์เกต็ติ้ง  
(ไทยแลนด์) จ้ำกดั 

เสนอรำคำ 
๑๔,๓๐๖.๙๗ 

บริษัท แคนนอน 
มำร์เกต็ติ้ง  
(ไทยแลนด์) จ้ำกดั 

เสนอรำคำ 
๑๔,๓๐๖.๙๗ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสัง่จ้ำงเลขที่  
๓๙/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๑
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๒๕ จ้ำงซ่อมเครื่องตัด
กระดำษ ๓ ด้ำน 
ยี่ห้อ HORIZON  
รุ่น HT-๓๐ 
หมำยเลขเครื่อง 
๓๕๖๐๑๑ 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 
๓๖๑๐-๐๐๖-๐๐๐๑ 
รหสั ๒/๕๔ 

๘,๐๖๗.๘๐ ๘,๐๖๗.๘๐ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท ไซเบอร ์ 
เอส เอม็ (ไทย) 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๘,๐๖๗.๘๐ 

บริษัท ไซเบอร ์ 
เอส เอม็ (ไทย) 
จ้ำกัด วงเงนิจัดจ้ำง 
๘,๐๖๗.๘๐ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๔๐/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๒ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๒๖ จ้ำงจัดทำ้วัสดุ
อุปกรณ์สำ้หรบั 
กำรจดังำนพิธ ี
รับเครื่องรำช 
ประจ้ำปี ๒๕๖๓ 
จ้ำนวน ๒ รำยกำร 

๖,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

นำงสำวเปลง่ศรี  
จินดำ เสนอรำคำ 
๖,๐๐๐.- 

นำงสำวเปลง่ศรี  
จินดำ วงเงนิจัดจำ้ง 
๖,๐๐๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๔๑/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๒
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 



 - ๑๐ - 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๒๗ จ้ำงจัดทำ้ตรำยำง 

จ้ำนวน ๖๔ อัน 
๑๒,๘๕๐.- ๑๒,๘๕๐.- วิธีเฉพำะ 

เจำะจง 
ร้ำนพัชรีพร 
 เสนอรำคำ 
๑๒,๘๕๐.- 

ร้ำนพัชรีพร 
 วงเงินจดัจ้ำง 
๑๒,๘๕๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๔๒/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๒
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 

๒๘ จ้ำงเคลื่อนย้ำย
คอมพิวเตอรแ์ละ
อุปกรณป์ระกอบ 
ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ำย 
ณ อำคำรสุข
ประพฤติไปยัง
สถำนที่ทำ้กำร 
ส้ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ อำคำร
รัฐสภำ (สว.) 
เกียกกำย  

๒๑๔,๔๗๙.- ๒๑๔,๔๗๙.- วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท เอ็นเอสที 
อินเตอร์ เทรดดิง้ 
จ้ำกัด เสนอรำคำ 
๒๑๔,๔๗๙.- 

บริบริษทั เอน็เอสท ี
อินเตอร์ เทรดดิง้ 
จ้ำกัด วงเงนิจัดจ้ำง 
๒๑๔,๔๗๙.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๔๓/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๒ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 



 - ๑๑ - 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 

ซื้อหรือจ้าง 
๒๙ จ้ำงซ่อมรถยนต์

ประจ้ำต้ำแหน่ง 
รองประธำนวฒุิสภำ 
คนที่สอง ยี่ห้อเบนซ์ 
หมำยเลขทะเบียน 
ฮฐ-๔๙๘๓ กทม. 

๙,๖๑๒.๘๘ ๙,๖๑๒.๘๘ วิธีเฉพำะ 
เจำะจง 

บริษัท ธนบุรีพำนชิ 
จ้ำกัด  เสนอรำคำ 
๙,๖๑๒.๘๘ 

บริษัท ธนบุรีพำนชิ 
จ้ำกัด  วงเงนิจัดจำ้ง
๙,๖๑๒.๘๘ 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

ใบสั่งจ้ำงเลขที่  
๔๔/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๕
กุมภำพันธ ์๒๕๖๔ 

๓๐ จ้ำงท้ำควำมสะอำด
ของส้ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ประจ้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระยะเวลำ ๗ เดือน 
ตั้งแตว่ันที ่๑ 
มีนำคม ถึงวนัที่ ๓๐ 
กันยำยน ๒๕๖๔ 

๑๐,๖๖๙,๐๐๐.- ๑๐,๖๖๙,๐๐๐.- e-bidding บริษัท รักษำ 
ควำมปลอดภัย 
เอเชีย คลียนิ่ง 
เซอรว์ิส จำ้กดั  
เสนอรำคำ 
๑๐,๖๖๙,๐๐๐.- 

บริษัท รักษำ 
ควำมปลอดภัย 
เอเชีย คลียนิ่ง 
เซอรว์ิส จำ้กดั  
วงเงนิจดัจ้ำง 
๑๐,๖๖๙,๐๐๐.- 

มีคุณสมบตั ิ
ถูกตอ้ง ครบถ้วน
ตำมข้อก้ำหนด 
ของส้ำนักงำนฯ 

สัญญำเลขที่  
๔๑/๒๕๖๔  
ลงวันที ่๒๕ 
กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔ 


