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ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๕๐ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๒ /๖๑ ลว. ๑/๖/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๒,๔๙๓.๑๐ ๒,๔๙๓.๑๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๓ /๖๑ ลว. ๔/๖/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๕๘๘.๕๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๔ /๖๑ ลว. ๔/๖/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๙๓๑ นบ ๑๕,๙๕๗.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๕ /๖๑ ลว. ๔/๖/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๖๑ นบ ๕,๒๗๕.๑๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๖ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๑ นบ ๔,๐๑๙.๙๙ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๗ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดผ้าปูโต๊ะฯ จ านวน ๒๐๘ ผืน ๑๐,๗๒๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๘ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าของรางวลั จ านวน ๓ รายการ ๔๙๗,๐๑๕.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๙ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๓ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๐ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑

๑๐ ขออนุมติัซ่อมคียบ์อร์ดโต๊ะส านักงาน ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แสงอรุณ เดคคอร์ บจก.แสงอรุณ เดคคอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๑ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๑,๘๗๔.๑๑ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๒ /๖๑ ลว. ๑๑/๖/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มายเวย ์แทรเวล จ ากดั บ.มายเวย ์แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๓ /๖๑ ลว. ๑๑/๖/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๐ นบ ๘,๒๓๐.๙๘ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๔ /๖๑ ลว. ๑๒/๖/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๒๘๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๕ /๖๑ ลว. ๑๒/๖/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัท าที จอดรถคนพิการ ๑๙๐,๘๗๐.๘๘ ๑๙๒,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๖ /๖๑ ลว. ๑๔/๖/๖๑
๑๖ ขออนุมติัจดักจิกรรมโครงการประชมุชี้แจงฯ ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พานิชภิวฒัน์ จ ากดั บ.พานิชภิวฒัน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๗ /๖๑ ลว. ๑๘/๖/๖๑
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๕,๘๐๒.๖๑ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๘ /๖๑ ลว. ๑๙/๖/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมท่อน้ าฯ ๓,๒๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๙ /๖๑ ลว. ๒๑/๖/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๒,๖๘๔.๑๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๐ /๖๑ ลว. ๒๒/๖/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๐ ๕,๐๙๖.๔๑ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๑ /๖๑ ลว. ๒๒/๖/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๔ รายการ ๕,๑๓๐.๐๐ ๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๒ /๖๑ ลว. ๒๒/๖/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือฯ จ านวน ๒๐๐ เล่ม ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซเบอร์ ร็อก เอเยนซี  กรุ๊ป จ ากดั บ.ไซเบอร์ ร็อก เอเยนซี  กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๓ /๖๑ ลว. ๒๒/๖/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๑๐๑,๖๕๐.๐๐ ๑๐๑,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๔ /๖๑ ลว. ๒๒/๖/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๑๕,๙๕๗.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๕ /๖๑ ลว. ๒๕/๖/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๒,๑๔๐.๐๐ ๒,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด บ.คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๖ /๖๑ ลว. ๒๕/๖/๖๑
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๑ นบ ๓,๐๔๑.๔๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๗ /๖๑ ลว. ๒๕/๖/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องโทรสารฯ ๔,๘๐๔.๓๐ ๔,๘๐๔.๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๘ /๖๑ ลว. ๒๖/๖/๖๑
๒๘ ขออนุมัติจัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร จ านวน ๑๐๐ ใบ ๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๙ /๖๑ ลว. ๒๖/๖/๖๑
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๖ รายการ ๒,๑๗๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๐ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑,๑๗๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๑ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑

                                                                                                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
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วนัที่  ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัปรับปรุงระบบทีวรีวม (MATV) ๒๐๐,๐๙๐.๐๐ ๒๐๐,๐๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๒ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๑,๐๖๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๓ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๔๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๔ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสาร ๕,๒๒๐.๐๐ ๕,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดิจติอล เวลิด์ กอ็ปปี้ ร้านดิจติอล เวลิด์ กอ็ปปี้ ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๕ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๑๓,๗๓๓,๔๗๖.๐๒ ๑๓,๗๓๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๘๕ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๗๓,๖๐๔,๘๘๖.๘๔ ๗๓,๖๐๔,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๘๖ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
๓๗ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน ๒ รายการ ๑๔,๒๗๓.๘๐ ๑๔,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๘๗ /๖๑ ลว. ๑๔/๖/๖๑
๓๘ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ (eBook) จ านวน ๑๑๖ รายการ ๗๖,๕๔๖.๐๐ ๗๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๘๘ /๖๑ ลว. ๑๔/๖/๖๑
๓๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๒ รายการ ๗,๙๖๐.๘๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๘๙ /๖๑ ลว. ๑๕/๖/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๑๒,๙๔๗.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๐ /๖๑ ลว. ๑๘/๖/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๔ รายการ ๑๐,๑๒๓,๐๓๘.๔๐ ๑๐,๑๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๙๑ /๖๑ ลว. ๑๘/๖/๖๑
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๔๒,๓๔๒,๒๑๘.๒๘ ๔๒,๓๔๒,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๙๒ /๖๑ ลว. ๑๘/๖/๖๑
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๕ รายการ ๓๖,๔๐๖,๗๑๙.๗๘ ๓๖,๔๐๖,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๙๓ /๖๑ ลว. ๑๘/๖/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๒๖๐,๖๕๒.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๔ /๖๑ ลว. ๒๐/๖/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ๒๖,๗๕๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล หจก.เอส.ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล ราคาต  าสุด บช. ๙๕ /๖๑ ลว. ๒๐/๖/๖๑
๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๔๕,๐๖๖,๘๐๓.๔๖ ๔๕,๐๖๖,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๙๖ /๖๑ ลว. ๒๑/๖/๖๑
๔๗ ขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๕ รายการ ๖๓,๕๕๑.๕๘ ๖๓,๕๕๑.๕๘ เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๗ /๖๑ ลว. ๒๖/๖/๖๑
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๘,๐๑๐.๐๐ ๑๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ขยัวฒันา ออฟฟิค ซัพพลาย จ ากดั บ.ขยัวฒันา ออฟฟิค ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๘ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๙๖,๓๐๐.๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๙ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๗ รายการ ๑๖๖,๕๗๗.๖๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๐ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๓,๙๕๙.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๑ /๖๑ ลว. ๒๗/๖/๖๑
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๒๓,๑๑๒.๐๐ ๒๓,๑๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๐๒ /๖๑ ลว. ๒๙/๖/๖๑
๕๓ สัญญาจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ ป ี๒๕๖๑ ๔๒๒,๔๕๔.๐๒ ๔๓๐,๖๕๖.๙๔ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์เซอร์วสิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์เซอร์วสิ ราคาต  าสุด จ ๘๔ /๖๑ ลว. ๔/๖/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๕๔ สัญญาจา้งพัฒนาระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๖,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ยานนิกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๕ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑

ของผู้ประกนัตน อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๕ สัญญาจา้งด าเนินการผลิตสื อประชาสัมพันธ ์ ๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สกลุไชย พรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๖ /๖๑ ลว. ๕/๖/๖๑
ประเภทของรางวลั อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๕๖ สัญญาจ้างปรับปรุงกันซึมดาดฟา้ จ านวน ๔ อาคาร ๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๒๑,๖๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๗ /๖๑ ลว. ๘/๖/๖๑

(อาคารวทิุร แสงสิงแกว้ อาคารอ านวยการ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
อาคารเอนกประสงค์ และอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์) (e-bidding)



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๗ จา้งที ปรึกษา (ระบบการเบิกจา่ยประโยชน์ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนวนันท์ ถนอมนาม นางสาวนวนันท์ ถนอมนาม จ ๘๘ /๖๑ ลว. ๒๙/๖/๖๑
ทดแทนทางอเิล็กทรอนิกส์)

๕๘ จา้งหน่วยงานบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย ์ ๒๑๔,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๒,๖๙๕,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๘๙ /๖๑ ลว. ๒๙/๖/๖๑
(Custodian) เอกสารถกูต้อง

๕๙ จา้งรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ ๕,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๙๐ /๖๑ ลว. ๒๙/๖/๖๑
ทางการแพทยส์ าหรับการรักษาผู้ป่วยไตวาย เอกสารถกูต้อง
เร้ือรังระยะสุดท้ายกรณีบ าบัดทดแทนไต


