
ล ำดั
บที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๙ นบ ๘,๖๐๖.๐๑ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๗ /๖๒ ลว. ๒/๑๒/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๑๐,๖๙๘.๐๒ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผุ้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผุ้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๘ /๖๒ ลว. ๓/๑๒/๖๒
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ นบ ๓,๔๘๓.๘๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๙ /๖๒ ลว. ๓/๑๒/๖๒
๔ ขออนุมติัจด้ัางตรวจสอบติดต้ังอปุกรณ์ NGV ๑,๗๑๒.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.งามวงศ์วานสองกา๊ซ หจก.งามวงศ์วานสองกา๊ซ ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๐ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒
๕ ขออนุมัติจัดจ้างซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะฯ ๓๘,๓๔๐.๐๐ ๓๘,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางลัดดา แสงมณี นางลัดดา แสงมณี ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๑ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ ๘,๐๗๑.๐๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๒ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒
๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๙ อนั ๕๑๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๓ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตราบาง จ านวน ๖ รายการ ๗ อนั ๔๑๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๔ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสาร ๔,๗๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๕ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างท ากระเปา๋เอกสาร จ านวน ๒๐๐ ใบ ๑๙,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก เอน็ เค ซัพพลายกรุ๊ป หจก เอน็ เค ซัพพลายกรุ๊ป ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๖ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งจดักจิกรรมนิทรรศการฯ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ถกูและดี แอด็เวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ถกูและดี แอด็เวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๗ /๖๒ ลว. ๖/๑๒/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๙ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๘ /๖๒ ลว. ๙/๑๒/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๙ /๖๒ ลว. ๙/๑๒/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งถงุผ้าดิบ จ านวน ๕๐๐ ใบ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๐ /๖๒ ลว. ๙/๑๒/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งตกแต่งสถานที ฯ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เพกาซัส ครีเอชั น จ ากดั บ.เพกาซัส ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๑ /๖๒ ลว. ๙/๑๒/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๒ อนั ๑๔๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๒ /๖๒ ลว. ๑๑/๑๒/๖๒

๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๕ อนั ๓๑๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๓ /๖๒ ลว. ๑๒/๑๒/๖๒

๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๔ /๖๒ ลว. ๑๒/๑๒/๖๒

๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๒๒๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๕ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๒/๖๒

๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสารเคมีในสถานประกอบการ ๒๐,๘๐๐.๘๐ ๒๐,๘๐๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั บ.เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๖ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๒/๖๒

๒๑ ขออนุมัติจดัจา้งผลิตเส้ือกัก๊ติดตามหนี ้จ านวน ๑,๐๐๐ ตัว ๔๗๙,๓๖๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์พีล จ ากดั บ.พาวเวอร์พีล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๗ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๒/๖๒

๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ษณ ๒๒๙๙ ๖,๔๑๑.๔๔ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๘ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๒/๖๒

๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ ๒,๖๕๙.๔๙ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๙ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๒/๖๒

๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าใบประกาศฯ ๑๑,๑๒๘.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๐ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๒/๖๒

๒๕ ขออนุมัติจ้ดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๙ รายการ ๓๖ อนั ๒,๙๙๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๑ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๒/๖๒

๒๖ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓๖ รายการ ๖๕ อนั ๗,๔๑๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๒ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๒/๖๒

๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องโทรสารฯ ๙,๐๔๒.๗๘ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๓ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๒/๖๒

๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าแผ่นซีดี จ านวน ๑๖๓ แผ่น ๔,๘๙๐.๐๐ ๑๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พพี ีกอ็ปปี้เซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวัสด์ิ พพี ีก็อปปีเ้ซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๔ /๖๒ ลว. ๑๘/๑๒/๖๒

๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรประกนัสังคมฯ ๓๘๐,๙๒๐.๐๐ ๓๘๐,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๕ /๖๒ ลว. ๑๘/๑๒/๖๒

๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๕ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๖ /๖๒ ลว. ๑๘/๑๒/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนธนัวำคม  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม
วนัที่ ๓ มกรำคม ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๗ นบ ๔,๐๗๖.๕๔ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๗ /๖๒ ลว. ๑๘/๑๒/๖๒

๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๕ นบ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๘ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๒/๖๒

๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๘๙ นบ ๓,๖๙๖.๘๕ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๙ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๒/๖๒

๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๖ นบ ๒,๙๓๗.๑๕ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๐ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๒/๖๒

๓๕ ขออนุมติัจา้งผลิตสื อโทรทัศน์ฯ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรีดับเบิ้ลย ูครีเอทีฟ จ ากดั บ.ทรีดับเบิ้ลย ูครีเอทีฟ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๑ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๒/๖๒

๓๖ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรีซี มเีดีย จ ากดั บ.ทรีซี มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๒ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๒/๖๒

๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๙๙๐ นบ ๖,๗๑๖.๓๙ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๓ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๗ นบ ๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๔ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๓๙ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพห์นังสือกองบริหารการลงทุนฯ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๕ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๔๐ ขออนุมติัจา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยฯุ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.จเีอม็เอม็ แกรมมี  จ ากดั (มหาชน) บ.จเีอม็เอม็ แกรมมี  จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๖ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยฯุ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต์ จ ากดั บ.บางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๗ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยฯุ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดวงใส แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั บ.ดวงใส แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๘ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๔๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๗ รายการ ๒๘ อนั ๒,๘๘๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๙ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๓,๔๖๑.๖๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๒/๖๒

๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์มตัติฟังชั น ๓,๙๓๒.๒๕ ๓,๙๓๒.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๑ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๒/๖๒

๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือเครื องปรับอากาศติดต้ังและพร้อมร้ือถอน ๒๕๑,๒๓๖.๐๐ ๒๕๑,๒๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บช. ๒๕๐ /๖๒ ลว. ๒/๑๒/๖๒
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๕๑ /๖๒ ลว. ๔/๑๒/๖๒
๔๘ ขออนุมัติจดัซ้ือเครื องพมิพบ์ัตรพลาสติก จ านวน ๒ เครื อง ๑๑๕,๕๖๐.๐๐ ๑๑๕,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๕๒ /๖๒ ลว. ๖/๑๒/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือแฟ้มค ากล่าว A4 จ านวน ๕๐ แฟ้ม ๑๑,๗๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๕๓ /๖๒ ลว. ๖/๑๒/๖๒
๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จ านวน ๓ ภาพ ๒๗,๓๙๒.๐๐ ๒๗,๓๙๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็โปรดักส์ ร้านเอม็โปรดักส์ ราคาต  าสุด บช. ๒๕๔ /๖๒ ลว. ๖/๑๒/๖๒
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๙ รายการ ๑๖๘,๗๘๑,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๕๕ /๖๒ ลว. ๑๓/๑๒/๖๒

๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ(๒) จ านวน ๘ รายการ ๓๔,๑๘๐,๗๖๖.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๖๑,๐๖๔.๑๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๕๖ /๖๒ ลว. ๑๓/๑๒/๖๒

๕๓ ขออนุมัติจดัซ้ือสมุดบันทึกกระทรวงแรงงานประจ าปี ๒๕๖๓  จ านวน ๕๑๘ เล่ม ๑๑๙,๑๔๐.๐๐ ๑๑๙,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภ ณฑ์ ร้านนานาภ ณฑ์ ราคาต  าสุด บช. ๒๕๗ /๖๒ ลว. ๑๘/๑๒/๖๒

๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๒๓,๑๑๒.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๕๘ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๒/๖๒

๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารฯ จ านวน ๑๕,๐๐๐ รีม ๑,๒๑๙,๘๐๐.๐๐ ๑,๒๑๙,๘๐๐.๐๐ e-market บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากดั บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๕๙ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๒/๖๒

๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๒๒,๖๗๓.๓๐ ๒๒,๖๗๓.๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๖๐ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๒/๖๒

๕๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ(๒) จ านวน ๑ รายการ ๔๔,๔๔๐,๓๙๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๖๑ /๖๒ ลว. ๒๓/๑๒/๖๒

๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๖๒ /๖๒ ลว. ๒๖/๑๒/๖๒

๕๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๓ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๒๖๓ /๖๒ ลว. ๒๖/๑๒/๖๒

๖๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๖,๙๕๕.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๖๔ /๖๒ ลว. ๒๖/๑๒/๖๒

๖๑ จา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดรีมเมกเกอร์ บอร์ดคาส จ ากดั บริษัท ดรีมเมกเกอร์ บอร์ดคาส จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๙ /๖๒ ลว. ๑๒/๑๒/๖๒

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดั
บที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จำ้ง

๖๒ จา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน ๑๖ รายการ ๑,๗๕๐,๙๙๐.๐๐ ๒,๕๑๐,๑๖๖.๕๐ ประกวดราคา บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๕๐ /๖๒ ลว. ๒๔/๑๒/๖๒

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๓ จา้งพิมพ์หนังสือแจง้ชอ่งทางการรับ ๓,๓๔๖,๗๗๕.๔๙ ๖,๔๑๑,๒๒๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ท็อปมลัติพร้ินทส์ จ ากดั บริษัท ท็อปมลัติพร้ินทส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๕๑ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๒/๖๒

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้กับ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
ผู้ประกนัตนตามมาตรา ๓๙ ที ช าระเงินสมทบ (e-bidding)
โดยวธิหีักบัญชเีงินฝากธนาคาร

๖๔ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ ราคาต  าสุด จ ๑๕๒ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๖๕ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางชลธชิา พราทิตย์ นางชลธชิา พราทิตย์ ราคาต  าสุด จ ๑๕๓ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๖๖ จา้งผลิตสื อประชาสัมพันธ ์(โปสเตอร์) ๓,๙๑๔,๒๐๐.๐๐ ๓,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๕๔ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๖๗ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสุวลีย ์แกว้นิล นางสุวลีย ์แกว้นิล ราคาต  าสุด จ ๑๕๕ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๖๘ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายไกรจกัร แกว้นิล นายไกรจกัร แกว้นิล ราคาต  าสุด จ ๑๕๖ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๖๙ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ เจริญเศรษฐมห นายสมบุญ เจริญเศรษฐมห ราคาต  าสุด จ ๑๕๗ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๗๐ จา้งผลิตสื อประชาสัมพันธ ์(ป้ายไวนิล) ๓,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต  าสุด จ ๑๕๘ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๒/๖๒

โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง
๗๑ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์  จ านวน ๒ รายการ ๒,๐๙๗,๒๐๐.๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง


