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ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๕๘ นบ ๖,๑๗๑.๗๖ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๙๕ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๒ รายการ ๓๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๙๖ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๓ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๗ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๑๐ รายการ ๒,๔๓๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๙๘ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๒ นบ ๑๕,๙๕๗.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๙ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๖ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์หนังสือส่าคัญกองทุนเงินทดแทน จา่นวน ๗๐ กล่อง ๑๐๘,๖๐๕.๐๐ ๑๐๘,๖๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๐ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๗ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือส่าคัญทะเบียนประกนัสังคม จ่านวน ๕๕ กล่อง ๙๑,๒๑๗.๕๐ ๙๑,๒๑๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๑ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๔๐-๑๘๖๖ นบ ๔๐,๖๔๑.๑๗ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จา่กดั บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๒ /๖๒ ลว. ๗/๕/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๓ นบ ๒,๑๓๓.๐๕ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๓ /๖๒ ลว. ๗/๕/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๒ นบ ๑,๓๓๐.๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๔ /๖๒ ลว. ๑๐/๕/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๘๙ นบ ๒๓,๕๖๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๕ /๖๒ ลว. ๑๐/๕/๖๒
๑๒ ขออนุมตัจดัจา้งประชาสัมพันธท์าง นสพ ไทยรัฐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วชัรพล จา่กดั บ.วชัรพล จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๖ /๖๒ ลว. ๑๐/๕/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธฯ์ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อสมท จา่กดั (มหาชน) บ.อสมท จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๗ /๖๒ ลว. ๑๐/๕/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธท์างสื อฯ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญประภรรณ์ จา่กดั บ.เพ็ญประภรรณ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๘ /๖๒ ลว. ๑๐/๕/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรฯ ๒๒๔,๗๐๐.๐๐ ๒๒๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จา่กดั (มหาชน) บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐๙ /๖๒ ลว. ๑๓/๕/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๒๐,๐๑๗.๕๖ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๐ /๖๒ ลว. ๑๔/๕/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๓ ๓,๑๙๖.๖๓ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๑ /๖๒ ลว. ๑๔/๕/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๑๔ อนั ๙๙๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๒ /๖๒ ลว. ๑๔/๕/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๔๐ นบ ๓,๕๐๑.๐๔ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๓ /๖๒ ลว. ๑๕/๕/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๒ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๔ /๖๒ ลว. ๑๕/๕/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๓,๕๒๐.๘๔ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๕ /๖๒ ลว. ๑๖/๕/๖๒
๒๒ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท่าความสะอาดฯ จ่านวน ๖๒๔ ผืน ๓๓,๓๓๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๖ /๖๒ ลว. ๑๖/๕/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๔๓,๕๐๐.๐๐ ๔๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไดมอนด์ ฮอลิเดย ์ทัวร์ ไดมอนด์ ฮอลิเดย ์ทัวร์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๗ /๖๒ ลว. ๑๖/๕/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๙ รายการ ๑,๐๕๐.๐๐ ๑,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๘ /๖๒ ลว. ๑๖/๕/๖๒
๒๕ จา้งท่าตรายาง ๑๒ ดวง ๗ รายการ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑๙ /๖๒ ลว. ๑๗/๕/๖๒
๒๖ จา้งท่าตรายาง ๒๙ ดวง ๒๖ รายการ ๒,๘๔๐.๐๐ ๒,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๐ /๖๒ ลว. ๑๗/๕/๖๒
๒๗ จา้งท่าตรายาง ๑๒ ดวง ๗ รายการ ๒,๐๗๐.๐๐ ๒,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๑ /๖๒ ลว. ๑๗/๕/๖๒
๒๘ ขออนุมติัซ่อมรถเขน็ฯ ๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๒๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๒ /๖๒ ลว. ๒๒/๕/๖๒
๒๙ ขออนุมติัซ่อมโต๊ะท่างานฯ ๑,๙๒๖.๐๐ ๑,๙๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๓ /๖๒ ลว. ๒๒/๕/๖๒
๓๐ ขออนุมติัซ่อมเครื องพิมพ์บัตรฯ ๖,๘๔๘.๐๐ ๖,๘๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๔ /๖๒ ลว. ๒๒/๕/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  มิถุนำยน ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๕ /๖๒ ลว. ๒๓/๕/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระเป๋า จา่นวน ๑๒๕ ใบ ๒๖,๒๕๐.๐๐ ๒๖,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๖ /๖๒ ลว. ๒๓/๕/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธน์ิตยสาร SME ๓๖๗,๐๑๐.๐๐ ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ต้ังใจ กรุ๊ป จา่กดั บ.ต้ังใจ กรุ๊ป จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๗ /๖๒ ลว. ๒๓/๕/๖๒
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมระบบท่อฯ ๔๑๙,๑๓๓.๐๐ ๔๑๙,๑๓๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๘ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๙ รายการ ๘๖๐.๐๐ ๘๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒๙ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๗ รายการ ๕๑๐.๐๐ ๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๐ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ ๒,๓๐๖.๓๙ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๑ /๖๒ ลว. ๒๘/๕/๖๒
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๓๙ ๑๔,๐๗๗.๙๙ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๒ /๖๒ ลว. ๒๘/๕/๖๒
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งเหมาตกแต่งสถานที ฯ ๗๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึกการเกษตร ร้านสมนึกการเกษตร ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๓ /๖๒ ลว. ๒๘/๕/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งสมคัรสมาชกิ BLOOMBERGปี ๖๒ ๔,๙๗๒,๑๗๘.๒๔ ๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บลูมเบอร์ก แอล.พี บลูมเบอร์ก แอล.พี ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๔ /๖๒ ลว. ๒๘/๕/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๘,๓๐๐.๕๓ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๕ /๖๒ ลว. ๒๙/๕/๖๒
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง ๒๐ รายการ ๑,๗๗๐.๐๐ ๑,๗๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๖ /๖๒ ลว. ๒๙/๕/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง ๑ รายการ ๑๘๐.๐๐ ๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๗ /๖๒ ลว. ๒๙/๕/๖๒
๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๖,๙๐๒.๐๔ ๖,๙๐๒.๐๔ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๘ /๖๒ ลว. ๒๙/๕/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๑ นบ ๒,๗๙๘.๕๙ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓๙ /๖๒ ลว. ๒๙/๕/๖๒
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๙,๔๕๘.๕๓ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๐ /๖๒ ลว. ๒๙/๕/๖๒
๔๗ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๘ รายการ ๑,๖๕๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๑ /๖๒ ลว. ๓๐/๕/๖๒
๔๘ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๑๓ รายการ ๒,๒๕๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๕/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมหน้าต่างฯ ๑๔,๙๘๐.๐๐ ๑๔,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๓ /๖๒ ลว. ๓๑/๕/๖๒
๕๐ ขอซ้ือวสัดุส่านักงาน เครื องคิดเลข ๑๔ หลัก ๑๒,๗๕๐.๐๐ ๑๒,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ. บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๒ /๖๒ ลว. ๑/๕/๖๒
๕๑ วสัดุคอมพิวเตอร์ จา่นวน ๔ รายการ ๕,๘๘๕.๐๐ ๕,๘๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. โฟทีกา้ จา่กดั บ. โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๓ /๖๒ ลว. ๑/๕/๖๒
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๑ รายการ ๔,๑๔๓.๐๔ ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๔ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๕๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๑ รายการ ๒๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บช. ๙๕ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑๕ รายการ ๒๑๙,๑๔๖.๗๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๖ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ จา่นวน ๔ รายการ ๕๘,๘๕๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๗ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๔ รายการ ๓๕,๓๑๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๘ /๖๒ ลว. ๓/๕/๖๒
๕๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๑ รายการ ๔,๖๒๒.๔๐ ๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๙ /๖๒ ลว. ๗/๕/๖๒
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๓ รายการ ๑๒๙,๐๔๒.๐๐ ๑๒๙,๐๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธติิภัทร เทรดด้ิง หจก.ธติิภัทร เทรดด้ิง ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๐ /๖๒ ลว. ๑๗/๕/๖๒
๕๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๔ รายการ ๑๗,๖๕๕.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๑ /๖๒ ลว. ๑๗/๕/๖๒
๖๐ ขออนุมตัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จา่กดั ๑๐ รายการ ๔๙,๑๕๓,๘๗๕.๓๐ ๔๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๒ /๖๒ ลว. ๑๗/๕/๖๒
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๒ รายการ ๖๔,๘๔๒.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๓ /๖๒ ลว. ๒๒/๕/๖๒
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๓ รายการ ๑,๑๖๐.๙๕ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๔ /๖๒ ลว. ๒๓/๕/๖๒
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๖๓,๙๘๖.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จา่กดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๕ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
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๖๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๒๑,๔๐๐.๐๐ ๘๗,๘๐๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั ร้าน ป ธงชยั ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๖ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
๖๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๓๖,๔๐๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง หสม รวมอปุกรณ์ หสม รวมอปุกรณ์ ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๗ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
๖๖ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จา่นวน ๓ รายการ ๑๔,๒๒๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๘ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
๖๗ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จา่นวน ๔ รายการ ๑๒,๗๖๐.๐๐ ๑๒,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๐๙ /๖๒ ลว. ๒๗/๕/๖๒
๖๘ ขออนุมติัจดัซ้ือเครื องคิดเลข จา่นวน ๖ เครื อง ๒,๘๗๔.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๐ /๖๒ ลว. ๒๘/๕/๖๒
๖๙ ขอเชา่ชดุวสัดุอปุกรณ์ จา่นวน ๑๐ ชดุ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กดั บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๑ /๖๒ ลว. ๒๙/๕/๖๒
๗๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๒,๘๗๔.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๕/๖๒
๗๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๑๓,๙๑๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๓ /๖๒ ลว. ๓๐/๕/๖๒
๗๒ ขอนุมติัซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน จา่นวน ๓ รายการ ๕๒,๘๔๗.๓๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๔ /๖๒ ลว. ๓๑/๕/๖๒
๗๓ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๒,๓๔๘,๐๔๕.๐๐ ๑๖,๖๒๓,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจา่กดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ห้างหุ้นส่วนจา่กดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ราคาต ่าสุด จ ๑๐๖ /๖๒ ลว. ๒/๕/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๗๔ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๒,๔๕๖,๗๗๕.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แปซิฟิค ฟูด จา่กดั บริษัท แปซิฟิค ฟูด จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐๗ /๖๒ ลว. ๒/๕/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๗๕ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๒,๒๖๔,๓๕๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ดาต้าเน็ทเวคิแมนเน็จจิ ง จา่กดั บริษัท ดาต้าเน็ทเวคิแมนเน็จจิ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐๘ /๖๒ ลว. ๒/๕/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๗๖ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๒,๓๗๑,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สยามราชธานี จา่กดั บริษัท สยามราชธานี จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐๙ /๖๒ ลว. ๒/๕/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๗๗ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๔,๕๑๙,๒๕๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปร แดท จา่กดั บริษัท โปร แดท จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๑๐ /๖๒ ลว. ๒/๕/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๗๘ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๒,๑๓๑,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๑๑ /๖๒ ลว. ๒/๕/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๗๙ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ทางการแพทย)์ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พลอากาศโท ธเนศร์ศักด์ิ วฒุาพิทักษ์ พลอากาศโท ธเนศร์ศักด์ิ วฒุาพิทักษ์ ราคาต ่าสุด จ ๑๑๒ /๖๒ ลว. ๒๔/๕/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๘๐ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ทางการพยาบาล) ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน เอี ยมสกลุ นางวงเดือน เอี ยมสกลุ ราคาต ่าสุด จ ๑๑๓ /๖๒ ลว. ๒๔/๕/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๘๑ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ทางการพยาบาล) ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววไิลพร บุณยฤทธิ์ นางสาววไิลพร บุณยฤทธิ์ ราคาต ่าสุด จ ๑๑๔ /๖๒ ลว. ๒๔/๕/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๘๒ จา้งรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ ๕,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต ่าสุด จ ๑๑๕ /๖๒ ลว. ๒๘/๕/๖๒

ทางการแพทย์ส่าหรับการรักษา ส่าหรับการรักษาผู้ปว่ย เอกสารถกูต้อง
ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายกรณีบ่าบัดทดแทนไต

๘๓ จ้างรับ/ส่งขอ้มูลการใช้บริการทางการแพทยข์องผู้ประกนัตน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต ่าสุด จ ๑๑๖ /๖๒ ลว. ๓๐/๕/๖๒
ประเภทผู้ป่วยนอก และข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เอกสารถกูต้อง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๘๔ สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๗,๘๗๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๑,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กัด ราคาต ่าสุด ช ๖ /๖๒ ลว. ๒๑/๕/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง


