
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมระบบฯ ๒๓๕,๔๐๐.๐๐ ๒๓๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเดีย เควสท์ หจก.ไอเดีย เควสท์ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑๓ /๖๑ ลว. ๓/๑๒/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรฯ จา่นวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จา่กดั (มหาชน) บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑๔ /๖๑ ลว. ๓/๑๒/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๖ รายการ ๗๗๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑๕ /๖๑ ลว. ๔/๑๒/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบานเกร็ด ชั้น ๔ ๑๓,๙๑๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑๖ /๖๑ ลว. ๖/๑๒/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องโทรสารฯ ๑๒,๙๔๓.๐๙ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑๗ /๖๑ ลว. ๖/๑๒/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๕,๔๓๕.๖๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จา่กดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑๘ /๖๑ ลว. ๖/๑๒/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์ประมวลหนังสือฯ ๒๑๔,๒๑๔.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วนั โอ ไฟว ์ดิจติอลพร้ินต้ิง จา่กดั บ.วนั โอ ไฟว ์ดิจติอลพร้ินต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑๙ /๖๑ ลว. ๖/๑๒/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๓,๓๘๙.๗๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๐ /๖๑ ลว. ๖/๑๒/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๕๒ นบ ๑,๗๘๔.๒๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๑ /๖๑ ลว. ๖/๑๒/๖๑

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธเ์ชงิขา่ว ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อสมท จา่กดั (มหาชน) บ.อสมท จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๒ /๖๑ ลว. ๗/๑๒/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท่าโล่ฯ จา่นวน ๗๐ โล่ ๔๖,๙๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๓ /๖๑ ลว. ๗/๑๒/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๔๐ นบ ๑๒,๑๔๑.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๔ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๒/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๑ นบ ๒๓,๕๖๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๕ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๒/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๔๐ นบ ๒๑,๗๑๐.๓๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๖ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๒/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ ๑๑,๖๘๔.๔๐ ๑๑,๖๘๔.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๗ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๒/๖๑
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๓,๒๕๕.๔๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๘ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๒/๖๑
๑๗ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธซี์รียห์ลวงตา ๔๗๐,๘๐๐.๐๐ ๔๗๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีว ีธนัเดอร์ จา่กดั (มหาชน) บ.ทีว ีธนัเดอร์ จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒๙ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๒/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งหนังสือพิมพ์ขา่วสด ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ขา่วสด จา่กดั บ.ขา่วสด จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๐ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๒/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๘ รายการ ๑,๙๔๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๑ /๖๑ ลว. ๑๔/๑๒/๖๑
๒๐ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท่าความสะอาดผ้าปโูต๊ะฯ จ่านวน ๕๑๐ ผืน ๒๖,๑๓๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๒ /๖๑ ลว. ๑๔/๑๒/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธง์านกองทุนเงินทดแทน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ปิ๊ง สตูดโอ จา่กดั บ.ปิ๊ง สตูดโอ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๓ /๖๑ ลว. ๑๔/๑๒/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๙ ๘,๘๕๒.๑๑ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๔ /๖๑ ลว. ๑๔/๑๒/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถเขน็ฯ ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๕ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๒/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตสื อประชาสัมพันธ์ ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๖ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๒/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัท่าไดอารี  ปี ๒๕๖๒ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ร่าไทยเพรส จา่กดั บ.ร่าไทยเพรส จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๗ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๒/๖๑
๒๖ ขออนุมติัซ่อมเครื องปรับอากาส ๑๓,๐๑๑.๒๐ ๑๓,๐๑๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๘ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๒/๖๑
๒๗ ขออนุมติัสื อออนไลน์ ๔๙๗,๕๐๐.๐๐ ๔๙๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.360 อนิโนเวทีฟ จา่กดั บ.360 อนิโนเวทีฟ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓๙ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๑ นบ ๖,๒๖๕.๙๒ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๐ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๕ นบ ๑๐,๖๓๕.๘๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๑ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตวดีีทัศน์ฯ ๖๙,๕๕๐.๐๐ ๖๙,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์เวอร์ค จา่กดั บ.เบทเทอร์เวอร์ค จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๒ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
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เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งท่าป้ายฯ ๔๓๓,๓๕๐.๐๐ ๔๓๓,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอ-ซอร์เบท จา่กดั บ.ไอ-ซอร์เบท จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๓ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๓,๘๙๒.๖๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๔ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๒/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๕ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๒/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๐ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๖ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๒/๖๑
๓๕ ขออนุมติัประชาสัมพันธสิ์ทธปิระโยชน์ฯ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๗ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๒/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๙,๙๙๓.๘๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๘ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๒/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดจา้งประชาสัมพันธน์โยบาย ๑๓-๔+๗ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เซิร์ช อนิเทลลิเจนท มเีดีย จา่กดั บ.เซิร์ช อนิเทลลิเจนท มเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๔๙ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๒/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๕,๓๙๖.๐๑ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๕๐ /๖๑ ลว. ๒๘/๑๒/๖๑
๓๙ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงานฯ จ่านวน ๑ รายการ ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธงชยั ร้าน ป.ธงชยั ราคาต ่าสุด บช. ๑๘๗ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๒/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุชา่ง จา่นวน ๒๗ รายการ ๙๒,๒๗๕.๐๐ ๙๒,๒๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอกซ์เปอร์ไทส์ซัปพลาย หจก.เอกซ์เปอร์ไทส์ซัปพลาย ราคาต ่าสุด บช. ๑๘๘ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๒/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภณัฑ์เครื องโทรสาร จ่านวน ๑ เครื อง ๒๐,๘๖๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๘๙ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๒/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ ๔,๗๘๘.๒๕ ๔,๗๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๐ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๒/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ ๔๘,๖๘๕.๐๐ ๕๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล หจก.เอส.ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๑ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๒/๖๑
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ่านวน ๑ รายการ ๑๖,๖๐๕,๖๓๙.๐๐ ๑๖,๖๐๕,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๒ /๖๑ ลว. ๒๑/๑๒/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๒ รายการ ๑๔๔,๔๕๐.๐๐ ๑๔๔,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเฟอร์นิเมท จา่กดั บ.ดีเฟอร์นิเมท จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๓ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๑ รายการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอกซ์เปอร์ไทส์ซัปพลาย หจก.เอกซ์เปอร์ไทส์ซัปพลาย ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๔ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๖ รายการ ๕๐,๐๒๓.๐๐ ๕๐,๐๒๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอม็โปรดักส์ ร้าน เอม็โปรดักส์ ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๕ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๔ รายการ ๓๕,๔๘๖.๕๕ ๓๕,๔๘๖.๕๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือสมุดบันทึกข้อมูล จ่านวน ๖๑๘ เล่ม ๑๔๒,๑๔๐.๐๐ ๑๔๒,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นะรุจ จา่กดั บ.นะรุจ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๗ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๒/๖๑
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ ๓ รายการ ๓๐๐,๘๒๕.๑๕ ๓๐๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๘ /๖๑ ลว. ๒๕/๑๒/๖๑
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จา่นวน ๒ รายการ ๓๒,๑๐๐.๐๐ ๓๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๙๙ /๖๑ ลว. ๒๕/๑๒/๖๑
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึ EPSON จา่นวน ๒๕๐ กล่อง ๒,๙๔๒,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๐๐ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๒/๖๑
๕๓ ขออนุมตัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จา่นวน ๓ รายการ ๒๗,๘๓๓,๔๐๔.๕๙ ๒๗,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๐๑ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๒/๖๑
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ่านวน ๔ รายการ ๑๑,๖๒๑,๓๐๗.๖๐ ๑๑,๖๒๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๐๒ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๒/๖๑
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือยาไวรัสเอชไอว ีจา่นวน ๑ รายการ ๑๑,๑๖๐,๘๐๐.๐๐ ๑๑,๑๖๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๐๓ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๒/๖๑
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๒ รายการ ๙,๔๑๖.๐๐ ๕๘,๗๘๔.๔๕ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๐๔ /๖๑ ลว. ๒๘/๑๒/๖๑
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๑ รายการ ๑๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๐๕ /๖๑ ลว. ๒๘/๑๒/๖๑
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๓ รายการ ๓๕,๖๖๘.๔๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๐๖ /๖๑ ลว. ๒๘/๑๒/๖๑
๕๙ จ้างพมิพใ์บแจ้งประเมินเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท พ.ีเค.เอน็. ซีสเต็มส์ จา่กดั บริษัท พ.ีเค.เอน็. ซีสเต็มส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. ๑๐๗ /๖๑ ลว. ๖/๑๒/๖๑

ประจ่าปี ๒๕๖๒ (กท.๒๖ ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้าง เอกสารถกูต้อง
ประจ่าปีกองทุนเงินทดแทน (กท.๒๐ ก) พร้อมพิมพ์
ทะเบียนคุมแบบใบประเมนิฯ และรายงานค่าจา้ง

๖๐ จ้างจัดนิทรรศการประชุมวชิาการประกนัสังคม ประจ่าปี ๒๕๖๑ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ม ีไอเดีย 108 จา่กดั บริษัท ม ีไอเดีย 108 จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. ๑๐๘ /๖๑ ลว. ๑๔/๑๒/๖๑



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เอกสารถกูต้อง

๖๑ จา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จา่นวน ๑๓ รายการ ๑,๘๙๙,๙๙๙.๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จา่กดั บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. ๑๐๙ /๖๑ ลว. ๒๑/๑๒/๖๑
เอกสารถกูต้อง

๖๒ จา้งพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ ์บริการ ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จา่กดั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จา่กัด ราคาต ่าสุด จ. ๑๑๐ /๖๑ ลว. ๒๘/๑๒/๖๑
อเิล็กทรอนิกส์ของส่านักงานประกนัสังคม เอกสารถกูต้อง


