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ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เอน็.แอร์บัสเซอร์วสิ หจก.เจ.เอน็.แอร์บัสเซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๕ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๑๗ รายการ ๒,๗๙๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๖ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๓ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธท์างไทยรัฐออนไลน์ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เทรนด์ วจี ี3 จา่กดั บ.เทรนด์ วจี ี3 จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๗ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธสื์ อโทรทัศน์ฯ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มเีดีย สตูดิโอ จา่กดั บ.มเีดีย สตูดิโอ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๘ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๕ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธสื์ อโทรทัศน์ฯ ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีว ีธนัเดอร์ จา่กดั (มหาชน) บ.ทีว ีธนัเดอร์ จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔๙ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๖ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธท์าง นสพ คมชดัลึก ๓๓๑,๗๐๐.๐๐ ๓๓๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คมชดัลึก มเีดีย จา่กดั บ.คมชดัลึก มเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๐ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๗ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธสื์ อโทรทัศน์ฯ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซัคเซส เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จา่กดั บ.ซัคเซส เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๑ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๙ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๒ /๖๒ ลว. ๑๑/๖/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๖๗๒๙ นบ ๒,๙๖๙.๒๕ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มหานคร ออโตโมบิล จา่กดั บ.มหานคร ออโตโมบิล จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๓ /๖๒ ลว. ๑๑/๖/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๒๘ รายการ ๖,๙๑๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๔ /๖๒ ลว. ๑๑/๖/๖๒
๑๑ ขอจา้งซ่อมแซมบ่ารุงรักษาทรัยพ์สินราชการ ๑๓,๙๑๐.๐๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๕ /๖๒ ลว. ๑๑/๖/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ ๓,๓๘๔.๔๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๖ /๖๒ ลว. ๑๒/๖/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๘๙ นบ ๘,๖๐๔.๑๔ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๗ /๖๒ ลว. ๑๒/๖/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจา้งผลิตสื อโทรทัศน์ฯ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วชิ 106 จา่กดั บ.วชิ 106 จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๘ /๖๒ ลว. ๑๒/๖/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๐ ๓,๘๘๓.๐๓ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕๙ /๖๒ ลว. ๑๔/๖/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ ๖,๙๒๐.๗๖ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๐ /๖๒ ลว. ๑๔/๖/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ษณ ๒๒๙๙ ๑๙,๑๘๗.๒๔ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๑ /๖๒ ลว. ๑๔/๖/๖๒
๑๘ ขออนุมตัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ฯ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.จนั ชนา จา่กดั บ.จนั ชนา จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๒ /๖๒ ลว. ๑๔/๖/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท่าโครงเหล็กฯ ๑๔,๙๘๐.๐๐ ๑๔,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๓ /๖๒ ลว. ๑๔/๖/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๑ ๒,๕๘๙.๔๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๔ /๖๒ ลว. ๑๗/๖/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๕ ๑,๘๗๐.๓๖ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๕ /๖๒ ลว. ๑๘/๖/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ ๙,๓๖๘.๙๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๖ /๖๒ ลว. ๑๘/๖/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๓ รายการ ๒๑๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๗ /๖๒ ลว. ๑๘/๖/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมฝ้าเพดานฯ ๒๓๔,๓๕๘.๖๖ ๒๘๘,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจเอส เอสเซส พร็อพเพอร์ต้ี จา่กดั บ.เจเอส เอสเซส พร็อพเพอร์ต้ี จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๘ /๖๒ ลว. ๑๘/๖/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธน์ิตยสารกลุสตรี ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เพรเซ้นท์ เพอร์เฟค มเีดีย บจก.เพรเซ้นท์ เพอร์เฟค มเีดีย ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖๙ /๖๒ ลว. ๑๙/๖/๖๒
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระเป๋า จา่นวน ๑๖๐ ใบ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๐ /๖๒ ลว. ๒๔/๖/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๐ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๑ /๖๒ ลว. ๒๔/๖/๖๒
๒๘ ขอนุมติัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๑๒ รายการ ๑,๓๒๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๒ /๖๒ ลว. ๒๔/๖/๖๒
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๓๒ รายการ ๔,๘๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๓ /๖๒ ลว. ๒๕/๖/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ จา่นวน นจ ๑๔๗๐ ๒,๗๑๘.๓๔ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๔ /๖๒ ลว. ๒๕/๖/๖๒
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เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๙๙๐ ๑๐,๓๓๒.๙๙ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๕ /๖๒ ลว. ๒๖/๖/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๐ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๖ /๖๒ ลว. ๒๖/๖/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๔ รายการ ๔๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๗ /๖๒ ลว. ๒๖/๖/๖๒
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๕ รายการ ๘๖๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๘ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าซองหน้าต่างฯ ๒๘๕,๙๖๓.๙๒ ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๙ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งท่าของที ระลึก จา่นวน ๒ รายการ ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จา่กดั บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๐ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธว์ทิย ุFM 91 ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วไิลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จา่กดั บ.วไิลเซ็นเตอร์ แอนด์ ซันส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๑ /๖๒ ลว. ๒๘/๖/๖๒
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธข์า่วสดออนไลน์ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ขา่วสด จา่กดั บ.ขา่วสด จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๒ /๖๒ ลว. ๒๘/๖/๖๒
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๕ รายการ ๘๘,๔๓๕.๕๐ ๘๘,๔๓๕.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๕ /๖๒ ลว. ๗/๖/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๑ รายการ ๑๔๙,๒๖๕.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๖ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๔ รายการ ๒๗๐,๙๒๔.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๗ /๖๒ ลว. ๑๑/๖/๖๒
๔๒ ซ้ือวสัดุดับเพลิง ๕๑,๗๓๔.๕๐ ๕๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเกรส รีพับลิค หจก.โปรเกรส รีพับลิค ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๘ /๖๒ ลว. ๑๑/๖/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน ๑ รายการ ๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั ร้าน ป ธงชยั ราคาต ่าสุด บช. ๑๑๙ /๖๒ ลว. ๑๒/๖/๖๒
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๔ รายการ ๑๔,๗๑๒.๕๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๐ /๖๒ ลว. ๑๓/๖/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จา่นวน ๑๙ รายการ ๑๑๘,๓๓๙,๗๐๗.๐๐ ๑,๙๐๐,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๑ /๖๒ ลว. ๑๔/๖/๖๒
๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๔ รายการ ๘๒,๓๙๐.๐๐ ๙๖,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๒ /๖๒ ลว. ๑๗/๖/๖๒
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๑,๕๔๐.๘๐ ๑,๕๔๐.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๓ /๖๒ ลว. ๑๗/๖/๖๒
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๒ รายการ ๒,๔๓๒.๒๕ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๔ /๖๒ ลว. ๑๙/๖/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๔,๗๙๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๕ /๖๒ ลว. ๑๙/๖/๖๒
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๘๕๖.๐๐ ๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๖ /๖๒ ลว. ๒๔/๖/๖๒
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑๙ รายการ ๒๑๗,๘๓๐.๖๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๗ /๖๒ ลว. ๒๕/๖/๖๒
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือสต๊ิกเกอร์ จา่นวน ๗๕ กล่อง ๖๗,๔๙๐.๒๕ ๖๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๘ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๔ รายการ ๑๗,๖๕๕.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๒๙ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
๕๔ จา้งวเิคราะห์การจดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วม ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต ่าสุด จ ๑๑๗ /๖๒ ลว. ๕/๖/๖๒

และน้่าหนักสัมพัทธข์องผู้ป่วยใน และวเิคราะห์ เอกสารถกูต้อง
ขอ้มลูผู้ป่วยในที มค่ีาใชจ้า่ยสูงเกนิปกติ

๕๕ จา้งบริษัทที ปรึกษา ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๙,๑๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จา่กดั บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๑๘ /๖๒ ลว. ๕/๖/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๕๖ จ้างรับ-ส่ง และประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส่านักงานประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส่านักงานประกนัสุขภาพแห่งชาติ ราคาต ่าสุด จ ๑๑๙ /๖๒ ลว. ๑๙/๖/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๕๗ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนวนันท์ ถนอมนาม นางสาวนวนันท์ ถนอมนาม ราคาต ่าสุด จ ๑๒๐ /๖๒ ลว. ๑๙/๖/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๕๘ จา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จา่นวน ๕ รายการ ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จา่กดั บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๒๑ /๖๒ ลว. ๑๙/๖/๖๒



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๕๙ จา้งรับ-ส่งและประมวลผลขอ้มลูบริการทางแพทย์ ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต ่าสุด จ ๑๒๒ /๖๒ ลว. ๒๔/๖/๖๒
กรณีการให้ยาแฟคเตอร์แกผู้่ป่วย เอกสารถกูต้อง
กลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)

๖๐ จา้งปรับปรุงชั้น ๙ ส่านักงานกองทุนเงินทดแทน ๖,๙๒๕,๙๙๐.๐๐ ๙,๔๙๐,๖๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั น จา่กดั บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๒๓ /๖๒ ลว. ๒๔/๖/๖๒
อาคารวทิุร แสงสิงแกว้ (e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๑ จา้งโครงการ สปส. มอบสุข ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๒๔ /๖๒ ลว. ๒๔/๖/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๒ จา้งโครงพัฒนา E-compensate ระบบแจง้ ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท จเีนียส-ทรี จา่กดั บริษัท จเีนียส-ทรี จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๒๕ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
การประสบอนัตรายเนื องจากการท่างาน (e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๓ ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจา่ปี ๒๕๖๒ ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๗๒,๓๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แอมโป ไมโครซิส จา่กดั บริษัท แอมโป ไมโครซิส จา่กดั ราคาต ่าสุด ซ ๗ /๖๒ ลว. ๕/๖/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๔ ซ้ือขายกระดาษถา่ยเอกสาร ขนาด A4 ๑,๖๔๑,๓๘๐.๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ บริษัท ร่มฉตัรอาภา จา่กดั บริษัท ร่มฉตัรอาภา จา่กดั ราคาต ่าสุด ซ ๘ /๖๒ ลว. ๑๐/๖/๖๒
ชนิด ๘๐ แกรม (e-market) เอกสารถกูต้อง

๖๕ ซ้ือขายอปุกรณ์ทดแทนอปุกรณ์ป้องกนั ๓๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๒๘๒,๗๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั นเทคโนโลยี จ่ากัด ราคาต ่าสุด ซ ๙ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
และตรวจรับการบุกรุก (Intrusion (e-bidding) เอกสารถกูต้อง
Prevention System)

๖๖ ซ้ือขายโครงการเพิ มประสิทธภิาพระบบ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๕๐๑,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั นเทคโนโลยี จ่ากัด ราคาต ่าสุด ซ ๑๐ /๖๒ ลว. ๒๗/๖/๖๒
การรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (e-bidding) เอกสารถกูต้อง
ของส่านักงานประกนัสังคม


