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๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าใบประกาศนียบัตร จ านวน 57 ชุด 11,969.90 17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๔ /๖5 ลว. ๑/๔/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวส์ เมคเกอร์ จ ากดั บ.นิวส์ เมคเกอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๕ /๖5 ลว. ๑/๔/๖๕
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 9060 นบ 24,200.00 24,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๖ /๖5 ลว. ๗/๔/๖๕
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 83-2830 นบ 30,602.00 30,602.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๗ /๖5 ลว. ๗/๔/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งทะลวงท่อเมนชกัโครก 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๘ /๖5 ลว. ๘/๔/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมลิฟต์โดยสารฯ 59,160.30 59,160.30 เฉพาะเจาะจง บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๙ /๖5 ลว. ๘/๔/๖๕
๗ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตวสัดุประชาสัมพันธ ์จ านวน 2 รายการ 470,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี  (ประเทศไทย) จ ากดั บ.อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี  (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๐ /๖5 ลว. ๑๑/๔/๖๕
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 12 อัน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๑ /๖5 ลว. ๑๘/๔/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 27 รายการ 31 อนั 3,080.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๒ /๖5 ลว. ๑๘/๔/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 1 รายการ 361,590.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๓ /๖5 ลว. ๑๘/๔/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งล่ามแปลภาษา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชยั วทิยเลิศพันธุ์ นายพรชยั วทิยเลิศพันธุ์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๔ /๖5 ลว. ๑๘/๔/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งเหมาฉดีพ่นยาฯ 16,253.30 16,253.30 เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 125 /๖5 ลว. ๑๘/๔/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1499 นบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 126 /๖5 ลว. ๑๘/๔/๖๕
๑๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 22 อัน 2,260.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 128 /๖5 ลว. ๒๑/๔/๖๕
๑๕ ขอนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2484 นบ 3,457.06 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 129 /๖5 ลว. ๒๑/๔/๖๕
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์ราชกจิจานุเบกษาฯ 2,600.10 2,610.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ราคาต  าสุด บจ. 130 /๖5 ลว. ๒๒/๔/๖๕
๑๗ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมอปุกรณ์ภายใน 104,715.55 104,715.55 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 131 /๖5 ลว. ๒๒/๔/๖๕
๑๘ ขออนุมัติจัดจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแหง่ชาติฯ 335,000.00 335,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 132 /๖5 ลว. ๒๒/๔/๖๕
๑๙ ขออนุมัติค่าจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 14 รายการ 14 อัน 1,310.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๓ /๖5 ลว. ๒๕/๔/๖๕
๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 6 อัน 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๔ /๖5 ลว. ๒๕/๔/๖๕
๒๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 10 อัน 780.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๕ /๖5 ลว. ๒๕/๔/๖๕
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด หอมหวน นางสมคิด หอมหวน ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๖ /๖5 ลว. ๒๕/๔/๖๕
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ 498,500.00 498,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๗ /๖5 ลว. ๒๖/๔/๖๕
๒๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 3 อนั 280.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๘ /๖5 ลว. ๒๖/๔/๖๕
๒๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 4 อนั 600.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๙ /๖5 ลว. ๒๖/๔/๖๕
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทิปปิ้ง พอยต์ บรอดคาสต้ิง จ ากดั บ.ทิปปิ้ง พอยต์ บรอดคาสต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 140 /๖5 ลว. ๒๖/๔/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมปั๊มน้ าและอปุกรณ์ฯ 474,010.00 474,010.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 141 /๖5 ลว. ๒๗/๔/๖๕
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ 85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 142 /๖5 ลว. ๒๗/๔/๖๕
๒๙ ขออนุมัติขจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 7 อัน 760.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 143 /๖5 ลว. ๒๘/๔/๖๕
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2483 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 144 /๖5 ลว. ๒๘/๔/๖๕
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อปท.นิสว ์จ ากดั บ.อปท.นิสว ์จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 145 /๖5 ลว. ๒๘/๔/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นยาฆา่เชื้อโรคฯ 14,081.20 14,081.20 เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 146 /๖5 ลว. ๒๙/๔/๖๕
๓๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 9 รายการ 144,177.15 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. 59 /๖5 ลว. ๘/๔/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 63,558.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 60 /๖5 ลว. ๑๑/๔/๖๕
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุช่างและไฟฟา้ จ านวน 21 รายการ 111,375.00 111,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็.อาร์.ซี โดยนายณรงค์ จงฝังกลาง ร้านเอน็.อาร์.ซี โดยนายณรงค์ จงฝังกลาง ราคาต  าสุด บช. 61 /๖5 ลว. ๑๑/๔/๖๕
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจหาแอนติเจนฯ จ านวน 6,000 ชุด 321,000.00 327,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. 62 /๖5 ลว. ๑๑/๔/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 32 รายการ 98,026.00 98,026.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย โดนางรุ่งจรี ถ้ าเขางาม ร้านอาร์เค ซัปพลาย โดนางรุ่งจรี ถ้ าเขางาม ราคาต  าสุด บช. 63 /๖5 ลว. ๑๘/๔/๖๕
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 9,202.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 64 /๖5 ลว. ๒๑/๔/๖๕
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 458,024.20 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. 65 /๖5 ลว. ๒๘/๔/๖๕
๔๐ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 370,947.60 380,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 66 /๖5 ลว. ๒๙/๔/๖๕
๔๑ จา้งวเิคราะห์การจดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม 10,812,100.00 10,812,100.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ. 24 /๖5 ลว. ๔/๔/๖๕

และน้ าหนักสัมพัทธข์องผู้ป่วยใน เอกสารถกูต้อง
และวิเคราะหข์้อมูลผู้ป่วยในที มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ

๔๒ จา้งรับ-ส่งขอ้มลูการใชบ้ริการทางการแพทย์ 14,250,000.00 14,250,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ. 25 /๖5 ลว. ๔/๔/๖๕
ของผู้ประกนัตนประเภทผู้ป่วยนอก เอกสารถกูต้อง
และขอ้มลูบัญชผู้ีป่วยโรคเร้ือรัง

๔๓ ซ้ือขายโครงการเปลี ยนเครื องปรับอากาศ 10,040,000.00 10,044,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัยโจ เด็นก ิอนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั บริษัท ซัยโจ เด็นก ิอนิเตอร์เนชั นแนล จ ากดั ราคาต  าสุด ช 7 /๖5 ลว. ๒๒/๔/๖๕
อาคารส านักงานประกนัสังคม เครื องปรับอากาศ เอกสารถกูต้อง
ตามบัญชนีวตักรรม จ านวน 81 เครื อง

๔๔ ซ้ือขายระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) 50,300,000.00 50,369,000.00 ประกวดราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด ช 8 /๖5 ลว. ๒๒/๔/๖๕
พร้อมติดต้ังใชง้าน อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)


