
ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชีอ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

๑ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพัชรี รักสัตย์ นางพัชรี รักสัตย์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑ /๖๔ ลว. ๔/๑/๖๔
๒ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์ทิวา วงศาโรจน์ นางสาวจันทร์ทิวา วงศาโรจน์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒ /๖๔ ลว. ๔/๑/๖๔
๓ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางวชัรินทร์ ฮึกหาญ นางวชัรินทร์ ฮึกหาญ ราคาต ่าสุด บจ. ๓ /๖๔ ลว. ๔/๑/๖๔
๔ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวบ่าเพ็ญ  ทองผา นางสาวบ่าเพ็ญ  ทองผา ราคาต ่าสุด บจ. ๔ /๖๔ ลว. ๔/๑/๖๔
๕ ขออนุมติัจา้งบริการส่งขอ้ความส้ันทางโทรศัพท์มอืถอืฯ ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรูมูฟ เอช จ่ากัด บ.ทรูมูฟ เอช จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๕ /๖๔ ลว. ๖/๑/๖๔
๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๘,๒๓๙.๐๐ ๘,๒๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส. โพธิช์ัย 2550 หจก.ส. โพธิช์ัย 2551 ราคาต ่าสุด บจ. ๖ /๖๔ ลว. ๗/๑/๖๔
๗ ขออนุมัติจ้างเหมาท่าความสะอาดเครื องนอนเวรปี ๒๕๖๔ ๑๑,๕๕๖.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ่ากัด บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๗ /๖๔ ลว. ๑๑/๑/๖๔
๘ ขอนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๔ รายการ ๕ อนั ๔๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๘ /๖๔ ลว. ๑๑/๑/๖๔
๙ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๑๔,๕๑๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญาภา ตุงคะมณี นางสาวพิชญาภา ตุงคะมณี ราคาต ่าสุด บจ. ๙ /๖๔ ลว. ๑๓/๑/๖๔

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๕ รายการ ๖ อัน ๔๘๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐ /๖๔ ลว. ๑๔/๑/๖๔
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวง ๕,๒๐๒.๐๐ ๕,๒๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส่านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส่านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑ /๖๔ ลว. ๑๕/๑/๖๔
๑๒ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๗ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒ /๖๔ ลว. ๑๕/๑/๖๔
๑๓ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๖ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓ /๖๔ ลว. ๑๕/๑/๖๔
๑๔ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๑ นบ ๒,๓๐๖.๓๙ ๒,๓๐๖.๓๙ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔ /๖๔ ลว. ๑๕/๑/๖๔
๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างเหมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคฯ ๓๑๔,๙๑๓.๐๔ ๓๑๔,๙๑๓.๐๔ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไบโอคอน จ่ากัด บ.ไทยไบโอคอน จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕ /๖๔ ลว. ๑๕/๑/๖๔
๑๖ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๗๐ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖ /๖๔ ลว. ๑๘/๑/๖๔
๑๗ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๒ นบ ๘,๙๕๒.๒๔ ๘,๙๕๒.๒๔ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗ /๖๔ ลว. ๑๘/๑/๖๔
๑๘ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ นจ ๑๐๖๘ นบ ๔,๕๖๓.๕๕ ๔,๕๖๓.๕๕ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘ /๖๔ ลว. ๑๘/๑/๖๔
๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑๐๖,๖๗๙.๐๐ ๑๐๖,๖๗๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เค เอ็น บี เทคโนโลยี หจก.เค เอ็น บี เทคโนโลยี ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙ /๖๔ ลว. ๑๘/๑/๖๔
๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๒ รายการ ๒ อัน ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๐ /๖๔ ลว. ๑๘/๑/๖๔
๒๑ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๑๓ รายการ ๒๘ อัน ๒,๖๑๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑ /๖๔ ลว. ๑๘/๑/๖๔
๒๒ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๒ รายการ ๓ อัน ๖๕๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒ /๖๔ ลว. ๒๐/๑/๖๔
๒๓ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๒,๕๒๖.๔๓ ๒,๕๒๖.๔๓ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓ /๖๔ ลว. ๒๐/๑/๖๔
๒๔ ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ นบ ๕,๖๔๕.๘๖ ๕,๖๔๕.๘๖ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ่ากัด บ.อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔ /๖๔ ลว. ๒๐/๑/๖๔
๒๕ ขออนุมัติจดัจา้งบ่ารุงรักษาเครื องฟอกอากาศเป็นรายปี ๑๔,๗๖๖.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ใบจาน หจก.ใบจาน ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕ /๖๔ ลว. ๒๐/๑/๖๔
๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๓ รายการ ๕ อัน ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๖ /๖๔ ลว. ๒๒/๑/๖๔
๒๗ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๓ รายการ ๓ อัน ๒๗๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗ /๖๔ ลว. ๒๒/๑/๖๔
๒๘ ขออนุมัติจ้างซ๋อมครุภัณฑ์ส่านักงาน ๓,๙๕๙.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. ส. โพธิช์ัย 2550 หจก. ส. โพธิช์ัย 2551 ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘ /๖๔ ลว. ๒๒/๑/๖๔
๒๙ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๖ รายการ ๑๒ อัน ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๙ /๖๔ ลว. ๒๒/๑/๖๔
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ตัง้แต่วันที ่๑ - ๓๑ มกรำคม  ๒๕๖๔

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
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ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

๓๐ ขออนุมัติจ้างพิมพ์รายชื อสถานพยาบาลปี ๒๕๖๔ ๔๗,๕๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๓๐ /๖๔ ลว. ๒๕/๑/๖๔
๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๑ /๖๔ ลว. ๒๕/๑/๖๔
๓๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๒,๔๖๔.๙๕ ๒,๔๖๔.๙๕ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๓๒ /๖๔ ลว. ๒๖/๑/๖๔
๓๓ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ๑,๒๓๐.๕๐ ๑,๒๓๐.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๓ /๖๔ ลว. ๒๖/๑/๖๔
๓๔ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางชลิดา น้อยลือนาม นางชลิดา น้อยลือนาม ราคาต ่าสุด บจ. ๓๔ /๖๔ ลว. ๒๗/๑/๖๔
๓๕ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางณัฐชนันท์ แสงนาค นางณัฐชนันท์ แสงนาค ราคาต ่าสุด บจ. ๓๕ /๖๔ ลว. ๒๗/๑/๖๔
๓๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๔ นบ ๓,๔๒๖.๖๘ ๓,๔๒๖.๖๘ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๓๖ /๖๔ ลว. ๒๘/๑/๖๔
๓๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๖ นบ ๙,๔๑๘.๑๔ ๙,๔๑๘.๑๔ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ่ากัด บ.สยามนิสสันเซลส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๓๗ /๖๔ ลว. ๒๘/๑/๖๔
๓๘ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ฮฮ ๗๔๗๑ กทม ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๘ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔
๓๙ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๕ รายการ ๖ อัน ๔๔๐.๐๐ ๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๙ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔
๔๐ ขออนุมัติจัดจ้างผู้สูงอายุปี ๒๕๖๔ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาฏ สมพงษ์ นางสาวนุชนาฏ สมพงษ์ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๐ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔
๔๑ ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื องเจาะกระดาษไฟฟ้า ๒,๓๕๔.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๑ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔
๔๒ ขออนุมัติจัดซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๒,๑๗๓.๓๓ ๒,๑๗๓.๓๓ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด ราคาต ่าสุด บจ. ๔๒ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔
๔๓ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๖ รายการ ๑๘ อัน ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต ่าสุด บจ. ๔๓ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๔ ๓๘,๔๐๐.๐๐ ๓๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ่ากัด บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๒ /๖๔ ลว. ๖/๑/๖๔
๔๕ ขออนุมัติเช่าเครื องถ่ายเอกสารปี ๒๕๖๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๓ /๖๔ ลว. ๖/๑/๖๔
๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๔ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๖ /๖๔ ลว. ๖/๑/๖๔
๔๗ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๔ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๘ /๖๔ ลว. ๗/๑/๖๔
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๔ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ่ากัด บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๙ /๖๔ ลว. ๗/๑/๖๔
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๔ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๑๐ /๖๔ ลว. ๑๑/๑/๖๔
๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๑ รายการ ๑๒๑,๙๘๐.๐๐ ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอมโปไมโครซิส จ่ากัด บ.แอมโปไมโครซิส จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๑๑ /๖๔ ลว. ๑๑/๑/๖๔
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๑ รายการ ๒๕,๖๘๐.๐๐ ๒๕,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ่ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด บช. ๑๒ /๖๔ ลว. ๑๑/๑/๖๔
๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๑ รายการ ๙๒,๑๒๗.๐๐ ๙๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ่ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด บช. ๑๓ /๖๔ ลว. ๑๑/๑/๖๔
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๔ ๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๑๔ /๖๔ ลว. ๑๔/๑/๖๔
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๑ รายการ ๑๐,๗๐๐.๐๐ ๑๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๑๕ /๖๔ ลว. ๑๔/๑/๖๔
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๑ รายการ ๑๕,๑๙๔.๐๐ ๑๕,๑๙๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอมโปไมโครซิส จ่ากัด บ.แอมโปไมโครซิส จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๑๖ /๖๔ ลว. ๑๔/๑/๖๔
๕๖ ขออนมุัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ่านวน ๓ รายการ ๗๗,๖๙๑,๑๒๐.๐๐ ๗๗,๖๙๑,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๑๗ /๖๔ ลว. ๒๕/๑/๖๔
๕๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ่านวน ๘ รายการ ๓๕,๖๕๕,๔๒๘.๐๐ ๓๕,๖๕๕,๔๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๑๘ /๖๔ ลว. ๒๕/๑/๖๔
๕๘ ขออนุมัติจัดซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๔ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ่ากัด บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๑๙ /๖๔ ลว. ๒๖/๑/๖๔
๕๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๒ รายการ ๑๙๗,๙๘๐.๐๐ ๒๙๗,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสาระพาน โดยนางตุ้ย อุปตา ร้านสาระพาน โดยนางตุ้ย อุปตา ราคาต ่าสุด บช. ๒๐ /๖๔ ลว. ๒๗/๑/๖๔
๖๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๖ รายการ ๙๙,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คงธนัน จ่ากัด บ.คงธนัน จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๒๑ /๖๔ ลว. ๒๗/๑/๖๔
๖๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ่านวน ๒ รายการ ๕,๐๕๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.อาร์.ซี ร้าน เอ็น.อาร์.ซี ราคาต ่าสุด บช. ๒๒ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชีอ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

๖๒ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ (e-Magazine) ปี ๒๕๖๔ ๖๔,๔๐๐.๐๐ ๖๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ่ากัด บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ่ากัด ราคาต ่าสุด บช. ๒๓ /๖๔ ลว. ๒๙/๑/๖๔
๖๓ จ้างผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการพัฒนา ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริจันทร์ จันทร์แสงสวา่ง นางสาวศิริจันทร์ จันทร์แสงสวา่ง ราคาต ่าสุด จ ๑ /๖๔ ลว. ๑๕/๑/๖๔

และเสริมสร้างธรรมาภบิาลของส่านักงานประกนัสังคม) เอกสารถูกต้อง
๖๔ จ้างเหมาบ่ารุงรักษาเครื องก่าเนิดไฟฟ้า ๑ อาคาร ๘๕๘,๘๗๐.๙๐ ๑,๑๘๓,๒๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จ่ากัด บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ ๒ /๖๔ ลว. ๑๕/๑/๖๔

จ่านวน ๑ เครื อง ระบบควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารถูกต้อง
และระบบสายสัญญาณ TV จ่านวน ๕ อาคาร (e-bidding)

๖๕ จ้างเหมาท่าความสะอาดผ้าม่านประจ่าปี ๒๕๖๔ ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ่ากัด บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ ๓ /๖๔ ลว. ๒๖/๑/๖๔
เอกสารถูกต้อง

๖๖ สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑,๕๕๗,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิต้ี เซอร์วสิเซส จ่ากัด บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิต้ี เซอร์วสิเซส จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ ๔ /๖๔ ลว. ๒๘/๑/๖๔
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารถูกต้อง
(e-bidding)


