
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๒ นบ ๑๐,๒๐๑.๘๓ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕ /๖๓ ลว. ๕/๒/๖๓
๒ ขออนุมติัจดัจา้งงานผุ้สูงอายฯ ๑๐๗,๒๕๐.๐๐ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมานพ เรศประดิษฐ์ นายมานพ เรศประดิษฐ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖ /๖๓ ลว. ๕/๒/๖๓
๓ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพแ์บบพมิพ ์จ านวน ๒ รายการ ๒๔,๓๙๖.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗ /๖๓ ลว. ๕/๒/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งกจิกรรมนิทรรศการฯ ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั บ.พีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘ /๖๓ ลว. ๖/๒/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๓ นบ ๓,๑๔๓.๑๓ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙ /๖๓ ลว. ๑๑/๒/๖๓
๖ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔๐ รายการ ๔๐ อนั ๓,๐๙๐.๐๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐ /๖๓ ลว. ๑๑/๒/๖๓
๗ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพแ์บบพมิพ ์จ านวน ๒ รายการ ๒๔,๓๙๖.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑ /๖๓ ลว. ๑๑/๒/๖๓
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๖ รายการ ๓๔ อนั ๓,๔๔๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๒ /๖๓ ลว. ๑๑/๒/๖๓
๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๕๒ รายการ ๕๒ อนั ๓,๖๘๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓ /๖๓ ลว. ๑๑/๒/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๗,๐๔๗.๙๓ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔ /๖๓ ลว. ๑๑/๒/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๗๐ นบ ๒,๗๓๐.๒๑ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕ /๖๓ ลว. ๑๒/๒/๖๓
๑๒ ขอนุมติัจดัจา้งเหมาบริการสถาบันการศึกษาฯ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยรังสิต มหาวทิยาลัยรังสิต ราคาต  าสุด บจ. ๓๖ /๖๓ ลว. ๑๒/๒/๖๓
๑๓ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์  แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์  แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗ /๖๓ ลว. ๑๓/๒/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑,๙๙๐.๒๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘ /๖๓ ลว. ๑๔/๒/๖๓
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องขยายเสียงฯ ๑,๙๗๙.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙ /๖๓ ลว. ๑๔/๒/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถปรับอากาศฯ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มายเวย ์แทรเวล จ ากดั บ.มายเวย ์แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐ /๖๓ ลว. ๑๗/๒/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถปรับอากาศฯ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อมรินทร์ เอน็จเินียริ ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั บ.อมรินทร์ เอน็จเินียริ ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑ /๖๓ ลว. ๑๗/๒/๖๓
๑๘ ขอนุมัติจดัจา้งซ่อมแซมเครื องโทรสาร จ านวน ๑ รายการ ๑๐,๑๓๓.๔๙ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๒ /๖๓ ลว. ๑๙/๒/๖๓
๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๔ รายการ ๓๒ อนั ๓,๓๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๓ /๖๓ ลว. ๒๐/๒/๖๓
๒๐ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๗,๔๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.88เฟริลคลาส หจก.88เฟริลคลาส ราคาต  าสุด บจ. ๔๔ /๖๓ ลว. ๒๑/๒/๖๓
๒๑ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. น้องหนี ง ทรานสปอร์ต หจก. น้องหนี ง ทรานสปอร์ต ราคาต  าสุด บจ. ๔๕ /๖๓ ลว. ๒๑/๒/๖๓
๒๒ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิเท็นชั น เซอร์วสิ จ ากดั บ.อนิเท็นชั น เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๖ /๖๓ ลว. ๒๑/๒/๖๓
๒๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๓๐ รายการ ๖๔ อนั ๕,๗๘๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๗ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๒๔ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑๖ อนั ๑,๓๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๘ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๒๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๔ รายการ ๑๕ อนั ๑,๒๙๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๙ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๔ นบ ๙,๑๑๑.๐๕ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๐ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๒ นบ ๓,๖๙๑.๖๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๑ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๒๘ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์  แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์  แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๒ /๖๓ ลว. ๒๕/๒/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๔ นบ ๑๘,๔๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๕๓ /๖๓ ลว. ๒๕/๒/๖๓
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋าฯ ๑๗,๒๘๐.๕๐ ๑๗,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ เค ซัพพลายกรุ๊ป หจก.เอน็ เค ซัพพลายกรุ๊ป ราคาต  าสุด บจ. ๕๔ /๖๓ ลว. ๒๕/๒/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๒๙ กุมภำพันธ ์๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๑ นบ ๓,๘๐๘.๓๔ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๕ /๖๓ ลว. ๒๖/๒/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮฮ ๗๔๗๑ นบ ๑๐๓,๘๙๒.๑๙ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๖ /๖๓ ลว. ๒๖/๒/๖๓
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๔ อนั ๕๖๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๗ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๑,๔๐๑.๗๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๘ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๖๙ นบ ๔,๘๔๒.๘๒ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๙ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๒๓,๒๑๙.๐๐ ๒๓,๒๑๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรีแพร์ฟิตเนส ร้านรีแพร์ฟิตเนส ราคาต  าสุด บจ. ๖๐ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๓๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๑๑ อัน ๙๙๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๖๑ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๓๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๑๔ อนั ๑,๑๖๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๖๒ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๓๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๑๔ อนั ๑,๑๖๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๖๓ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือผู้ประสานงานฯ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๖๔ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนรต์ นจ ๑๕๐๑ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๖๕ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๕ นบ ๔,๖๙๕.๑๖ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๖ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๑ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๖๗ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๘๓-๒๘๓๐ ๗,๙๓๒.๙๘ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๖๘ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าเอกสารส าหรับโครงการฯ ๕,๒๓๒.๖๐ ๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๖๙ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งกจิกรรมนิทรรศการฯ ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ ๓๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บ.ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๐ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
๔๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๑๒,๙๔๗.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๕ /๖๓ ลว. ๔/๒/๖๓
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๒๓๓,๘๙๑.๓๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๖ /๖๓ ลว. ๔/๒/๖๓
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง จ านวน ๑๐ รายการ ๕๑,๗๓๔.๕๐ ๕๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเกส รีพับลิค หจก.โปรเกส รีพับลิค ราคาต  าสุด บช. ๓๗ /๖๓ ลว. ๔/๒/๖๓
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือเครื องกดสบู่และแอลกฮอล์ ๕๔,๕๗๐.๐๐ ๕๗,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๘ /๖๓ ลว. ๕/๒/๖๓
๕๑ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน ๒ รายการ ๓๒,๘๕๐.๐๐ ๓๒,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๙ /๖๓ ลว. ๕/๒/๖๓
๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๑๑,๓๔๒.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๔๐ /๖๓ ลว. ๖/๒/๖๓
๕๓ ขออนุมติัเชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แมจกิ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บ.แมจกิ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๑ /๖๓ ลว. ๖/๒/๖๓
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๓,๐๑๗.๔๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. วจันะเทรดด้ิง หจก. วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๔๒ /๖๓ ลว. ๑๑/๒/๖๓
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๑๓,๓๗๖,๑๗๖.๐๐ ๑๓,๓๗๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๓ /๖๓ ลว. ๑๒/๒/๖๓
๕๖ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน  ๑ รายการ ๒๐,๔๙๐.๕๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๔ /๖๓ ลว. ๑๒/๒/๖๓
๕๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒๖ รายการ ๔๙๔,๔๙๑.๙๔ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๕ /๖๓ ลว. ๑๓/๒/๖๓
๕๘ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๒ เครื อง ๑๙,๙๗๖.๙๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิางน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิางน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๖ /๖๓ ลว. ๑๓/๒/๖๓
๕๙ ขออนุมติัซ้ือถงุผ้า ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๗ /๖๓ ลว. ๑๓/๒/๖๓
๖๐ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๗ รายการ ๓๙,๑๘๙,๙๒๙.๓๐ ๑,๙๐๐,๐๖๑,๐๖๔.๑๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๘ /๖๓ ลว. ๑๔/๒/๖๓
๖๑ ขอนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน ๔ รายการ ๗๖,๔๑๙.๔๐ ๘๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิางน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิางน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๙ /๖๓ ลว. ๑๗/๒/๖๓
๖๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน ๔ รายการ ๒,๖๕๓.๖๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๐ /๖๓ ลว. ๑๘/๒/๖๓
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑๑ รายการ ๑๒๑,๖๔๘.๓๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๑ /๖๓ ลว. ๑๘/๒/๖๓
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๖๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑๕,๑๖๗.๒๕ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๒ /๖๓ ลว. ๑๙/๒/๖๓
๖๕ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๑๐,๔๐๐,๔๐๐.๐๐ ๑๐,๔๐๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๓ /๖๓ ลว. ๑๙/๒/๖๓
๖๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๒๑๙,๐๙๓,๐๑๐.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๖๑,๐๖๔.๑๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๔ /๖๓ ลว. ๑๙/๒/๖๓
๖๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าฯ จ านวน ๘ รายการ ๙๔,๘๐๒.๐๐ ๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๕ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๖๘ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๒๖๒,๖๑๐.๑๐ ๓๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั บ.อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๖ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๖๙ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๗,๘๐๖,๗๒๐.๐๐ ๗,๘๐๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๗ /๖๓ ลว. ๒๔/๒/๖๓
๗๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๘ /๖๓ ลว. ๒๖/๒/๖๓
๗๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๒๒,๙๘๘.๙๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิางน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิางน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๐ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๗๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านชยัพงษ์ พาณิชย์ ร้านชยัพงษ์ พาณิชย์ ราคาต  าสุด บช. ๖๑ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
๗๓ จา้งบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ๗,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ ๗,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคาต  าสุด จ ๔๑ /๖๓ ลว. ๕/๒/๖๓

ส านักงานประกนัสังคม โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย เอกสารถกูต้อง
๗๔ จา้งบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคาต  าสุด จ ๔๒ /๖๓ ลว. ๕/๒/๖๓

ศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง จงัหวดัระยอง โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย เอกสารถกูต้อง
๗๕ จา้งบ ารุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียน ๖๐๖,๑๐๐.๐๐ ๖๘๔,๘๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๓ /๖๓ ลว. ๗/๒/๖๓

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๗๖ จา้งผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ (เวบ็ไซต์) ๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เมก๊กาซี จ ากดั บริษัท เมก๊กาซี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๔ /๖๓ ลว. ๑๑/๑/๖๓

หรือสื อสังคมออนไลน์ (โซเซียลมเีดีย) อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๗ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : ๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท วชัรพล จ ากดั บริษัท วชัรพล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๕ /๖๓ ลว. ๑๒/๑/๖๓
สารคดีขา่ว ๑ นาที อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๗๘ จา้งท าของที ระลึก ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๔,๒๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บริษัท สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๖ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๙ จา้งเหมาท าความสะอาดผ้ามา่นประจ าปี 2563 ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ ๑๗๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๗ /๖๓ ลว. ๑๙/๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๘๐ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรฐินี รูปงาม นางสาวอรฐินี รูปงาม ราคาต  าสุด จ ๔๘ /๖๓ ลว. ๒๗/๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๘๑ จ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการ ๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๔๙ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
ทางการแพทยส์ าหรับการรักษาผู้ป่วยไตวาย เอกสารถกูต้อง
เร้ือรังระยะสุดท้ายกรณีบ าบัดทดแทนไต

๘๒ จ้างรับ-ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ราคาต  าสุด จ ๕๐ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
ทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี ยวชาญพเิศษเฉพาะทาง เอกสารถกูต้อง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๘๓ จา้งที ปรึกษา (โครงการด้านเทคโนโลยี ๙,๓๕๒,๘๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนยว์จิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนยว์จิยั ราคาต  าสุด จ ๕๑ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
สารสนเทศและสื อสาร) และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารถกูต้อง

๘๔ จ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื องก าเนิดไฟฟา้ 1 อาคาร ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๒,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๒ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
จ านวน 1 เครื อง ระบบควบคุมไฟฟา้ ระบบ CCTV อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
และระบบสายสัญญาณ TV จ านวน 5 อาคาร (e-bidding)

๘๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐๗,๕๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๓ /๖๓ ลว. ๒๘/๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๘๖ เชา่ระบบจดัเกบ็และแปลงเอกสารหลักฐาน ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๓ /๖๓ ลว. ๒๕/๒/๖๓
งานประกนัสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็น เอกสารถกูต้อง
ขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานภายใต้
ประกาศของกระทรวงดิจทิัลเพื อเศรษฐกจิ
และสังคม (EDOC)


