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๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 117,150.00 117,150.00 เฉพาะเจาะจง นางเจยีมจติ สุวรรณ์ นางเจยีมจติ สุวรรณ์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑ /๖5 ลว. ๕/๑/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 117,150.00 117,150.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรยง ณ ถลาง นายบรรยง ณ ถลาง ราคาต ่าสุด บจ. ๒ /๖5 ลว. ๕/๑/๖๕
๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 115,830.00 115,830.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศาสตร์ เผือกศรี นายอดิศาสตร์ เผือกศรี ราคาต ่าสุด บจ. ๓ /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ 7,112.08 7,112.08 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จา่กดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔ /๖5 ลว. ๑๔/๑/๖๕
๕ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 4 รายการ 6 อนั 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๕ /๖5 ลว. ๑๗/๑/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 113,520.00 113,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณี ศรีพฤทธิ์เกยีรติ นางสาวสุวรรณี ศรีพฤทธิ์เกยีรติ ราคาต ่าสุด บจ. ๖ /๖5 ลว. ๑๗/๑/๖๕
๗ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 3 รายการ 3 อนั 270.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๗ /๖5 ลว. ๒๑/๑/๖๕
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 8 รายการ 15 อัน 1,320.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๘ /๖5 ลว. ๒๑/๑/๖๕
๙ ขออนุมติัจา้งปรับปรุงห้องท่างานชั้น 10 202,594.93 202,594.93 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. ๙ /๖5 ลว. ๒๔/๑/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจา้งลอกท่อระบายน้่าฯ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐ /๖5 ลว. ๒๔/๑/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2505 นบ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑ /๖5 ลว. ๒๔/๑/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. 12 /๖5 ลว. ๒๔/๑/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2505 นบ 3,934.60 3,934.60 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 13 /๖5 ลว. ๒๕/๑/๖๕
๑๔ ขออนุมติัเดินสายโทรศัพท์ ชั้น 1 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 14 /๖5 ลว. ๒๕/๑/๖๕
๑๕ ขออนุมัติจ้ดจ้างบ่ารุงรักษาเครื องฟอกอากาศปี 65 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบจาน หจก.ใบจาน ราคาต ่าสุด บจ. 15 /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
๑๖ ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ 38,092.00 38,092.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต ่าสุด บจ. 16 /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
๑๗ ขออนุมติัซ่อมแซมหลังคาอาคารวทิุร แสงสิงแกว้ 271,202.20 271,202.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. 17 /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕

และอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 9060 38,166.90 38,166.90 เฉพาะเจาะจง หจก เอส.ซี.ที ออโต้เซ็นเตอร์ หจก เอส.ซี.ที ออโต้เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘ /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ 2,417.29 2,417.29 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙ /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 108,900.00 108,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์ มเีพียร นางสาวอนงค์ มเีพียร ราคาต ่าสุด บจ. ๒๐ /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
๒๑ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 8 รายการ 8 อนั 660.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑ /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ษณ 2299 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒ /๖5 ลว. ๒๗/๑/๖๕
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์รายชื อสถานพยาบาลปี 65 49,800.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓ /๖5 ลว. ๒๗/๑/๖๕
๒๔ ขออนุมัตจดัจา้งพิมพ์บัตรประจ่าตัวเจา้หน้าที ของรัฐ จ่านวน 2 รายการ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จา่กดั บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔ /๖5 ลว. ๒๘/๑/๖๕
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1470 นบ 2,594.75 2,594.75 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 25 /๖5 ลว. ๒๘/๑/๖๕
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2719 นบ 6,418.40 6,418.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 26 /๖5 ลว. ๒๘/๑/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2488นบ 5,445.77 5,445.77 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 27 /๖5 ลว. ๓๑/๑/๖๕
๒๘ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นยาฆา่เชื้อโรคฯ 7,040.60 7,040.60 เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 28 /๖5 ลว. ๓๑/๑/๖๕
๒๙ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 8 รายการ 8 อนั 550.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. 29 /๖5 ลว. ๓๑/๑/๖๕
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๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี 2565  38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 1 /๖5 ลว. ๔/๑/๖๕
๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี 2565  9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 2 /๖5 ลว. ๖/๑/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี 2565  11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 3 /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2565 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต ่าสุด บช. 4 /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2565 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต ่าสุด บช. 5 /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2565 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต ่าสุด บช. 6 /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2565 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต ่าสุด บช. 7 /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2565 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต ่าสุด บช. 8 /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2565 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต ่าสุด บช. 9 /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี 2565  10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 10 /๖5 ลว. ๑๐/๑/๖๕
๔๐ ขอนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (2) จา่นวน 3 รายการ 35,145,434.00 35,145,434.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 11 /๖5 ลว. ๑๘/๑/๖๕
๔๑ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านกังาน จ่านวน 1 รายการ 12,840.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 12 /๖5 ลว. ๑๙/๑/๖๕
๔๒ ขออนุมัติสมัครสมาชิก (e-Magazine) จ่านวน 2 รายการ 60,160.00 60,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 13 /๖5 ลว. ๒๕/๑/๖๕
๔๓ ขออนุมติัครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวฯ จา่นวน 1 ตู้ 17,997.40 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 14 /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือกระเปา๋ผ้าแบบพบัเก็บได้ จ่านวน 800 ชิ้น 23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บ.ร่าไทย เพรส จา่กดั บ.ร่าไทย เพรส จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 15 /๖5 ลว. ๒๗/๑/๖๕
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน1 รายการ 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 16 /๖5 ลว. ๓๑/๑/๖๕
๔๖ จา้งโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัลเพื อรวม 129,900,000.00 130,235,350.00 ประกวดราคา บริษัท สามารถคอมเทค จา่กดั บริษัท สามารถคอมเทค จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑ /๖5 ลว. ๔/๑/๖๕

ศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๗ จา้งที ปรึกษา (โครงการวเิคราะห์และวางแผน 2,800,000.00 2,804,100.00 เฉพาะเจาะจง มลูนิธพิัฒนาประสิทธภิาพในราชการ มลูนิธพิัฒนาประสิทธภิาพในราชการ ราคาต ่าสุด จ ๒ /๖5 ลว. ๗/๑/๖๕
อตัรากา่ลังของส่านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง

๔๘ จา้งบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู 5,235,000.00 5,400,000.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓ /๖5 ลว. ๑๒/๑/๖๕
เพื อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service เอกสารถกูต้อง

๔๙ จ้างบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 4,987,999.94 5,160,000.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๔ /๖5 ลว. ๑๓/๑/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๕๐ จา้งรับ-ส่ง และประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ 3,600,000.00 3,600,000.00 เฉพาะเจาะจง ส่านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส่านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ราคาต ่าสุด จ ๕ /๖5 ลว. ๒๔/๑/๖๕
ทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี ยวชาญพเิศษเฉพาะทาง เอกสารถกูต้อง

๕๑ จา้งเหมาท่าความสะอาดผ้ามา่นประจา่ปี 2565 149,800.00 178,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๖ /๖5 ลว. ๒๔/๑/๖๕
เอกสารถกูต้อง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๒ จา้งรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ 6,850,000.00 6,850,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต ่าสุด จ ๗ /๖5 ลว. ๒๖/๑/๖๕
ทางการแพทยส่์าหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง เอกสารถกูต้อง
ระยะสุดท้ายกรณีบ่าบัดทดแทนไต

๕๓ จา้งเหมาบ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ 1,135,717.00 1,849,200.00 ประกวดราคา บริษัท ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จา่กดั บริษัท ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๘ /๖5 ลว. ๒๗/๑/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๔ เชา่ใชร้ะบบประมวลผล (CPU) บนเครื อง 144,000,000.00 144,000,000.00 คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๑ /๖5 ลว. ๔/๑/๖๕
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพื อรองรับการให้บริการ เอกสารถกูต้อง
ระบบกองทุนประกนัสังคม


