
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๑ นบ ๓,๐๕๗.๑๕ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๑ /๖๒ ลว. ๑/๑๑/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๖ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๒ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๓ ขออนุมติัจดจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.หนึ งแปดเกา้ มเีดีย พลัส หจก.หนึ งแปดเกา้ มเีดีย พลัส ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๓ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๔ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและประชาสัมพนัธท์างสื อสิ งพมิพ์ ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั บ.หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๔ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยฯุ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) บ.อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๕ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมถนนน  าขงัฯ ๔๔๓,๗๑๘.๓๐ ๔๔๓,๗๑๘.๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๖ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๓๐๑,๒๕๕.๒๙ ๔๔๓,๗๑๘.๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๗ /๖๒ ลว. ๘/๑๑/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๘ /๖๒ ลว. ๘/๑๑/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๘๐ นบ ๑๒,๔๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๙ /๖๒ ลว. ๑๑/๑๑/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๘ นบ ๓,๔๑๒.๒๓ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๐ /๖๒ ลว. ๑๒/๑๑/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมประตูฯ ๓๘๖,๓๗๗.๐๐ ๓๘๖,๓๗๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๑ /๖๒ ลว. ๑๒/๑๑/๖๒
๑๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๘ อนั ๑,๐๙๐.๐๐ ๑,๔๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๒ /๖๒ ลว. ๑๓/๑๑/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๑๒๐ ใบ ๒๕,๒๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๓ /๖๒ ลว. ๑๓/๑๑/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๑๒๕,๑๙๐.๐๐ ๑๒๕,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๔ /๖๒ ลว. ๑๔/๑๑/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๙๙๐ นบ ๓,๑๐๓.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๕ /๖๒ ลว. ๑๔/๑๑/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมตู้เยน็ฯ ๗๕๑.๑๔ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอสจ ีเซอร์วสิพลัส จ ากดั บ.เอสจ ีเซอร์วสิพลัส จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๖ /๖๒ ลว. ๑๕/๑๑/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมปรับปรุงชั น ๗ อาคารคลังพัสดุ ๔๙๖,๖๙๔.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๗ /๖๒ ลว. ๑๕/๑๑/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๘๓-๐๑๕๓ นบ ๗,๙๓๒.๙๘ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๘ /๖๒ ลว. ๑๕/๑๑/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๙ /๖๒ ลว. ๑๕/๑๑/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๖ นบ ๒,๗๘๖.๒๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๐ /๖๒ ลว. ๑๙/๑๑/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๔๓๕๑ นบ ๔,๗๐๘.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๒ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๑/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตสื อประชาสัมพันธฯ์ ๒๙๗,๐๓๘.๔๐ ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๓ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๑/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมประปาฯ ๔๐๖,๐๖๕.๐๐ ๔๐๖,๐๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๔ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๑/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมระบบระบายอากาศฯ ๓๗๙,๙๖๔.๓๐ ๓๗๙,๙๖๔.๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๕ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๑/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๖๔๐๕ นบ ๒,๑๗๓.๓๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผุ้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผุ้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๖ /๖๒ ลว. ๒๒/๑๑/๖๒
๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างแฟม้ผู้ประกันตน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ แฟม้ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๗ /๖๒ ลว. ๒๒/๑๑/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เทรดดิ ง (ไทยแลนด์) จ ากดั บ.เอม็เทรดดิ ง (ไทยแลนด์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๘ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๑/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมฝาบ่อพักรางระบายน  า ๔๖๘,๓๐๐.๐๐ ๔๖๘,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วนัพลัส คอนสต๊ัคชั น จ ากดั บ.วนัพลัส คอนสต๊ัคชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๑/๖๒
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯ ๕,๙๙๒.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๑/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๑๙๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๑ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๑/๖๒
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสาร ๕๒๘.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปริ น ร้านกอ๊ปปี้ ปริ น ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๒ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๑/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัประชมุวชิาการประจ าปี ๒๕๖๒ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๓ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๑/๖๒
๓๓ ขออนมุัตจัดจ้างผลิตสื อประชาสัมพนัธ ์(ร่มสนาม) จ านวน ๒๕๐ คัน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๔ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๑/๖๒
๓๔ กระเป๋าของ กวพ จดัประชมุวชิาการ ๕๘,๕๐๐.๐๐ ๕๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๕ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๑/๖๒
๓๕ ติดตั งอปุกรณ์ปอ้งกนัสัตว์ ระบบเสาไฟฟ้าแรงสูง จ านวน ๕ อาคาร ๔๙๑,๑๓๐.๐๐ ๔๙๒,๑๑๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี พี อเิลกทริค เอน็จเินียริ ง (1991) บ.พี พี อเิลกทริค เอน็จเินียริ ง (1991) ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๖ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๑/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๔๘,๑๕๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒๘ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๓๗ ขออนุมัติจัดซื อกระดาษต่อเนื องฯ จ านวน ๕๐๐ กล่อง ๒๒๓,๖๓๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒๙ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๓๘ ขออนุมติัซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๓๘,๕๒๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. วจันะเทรดดิ ง หจก. วจันะเทรดดิ ง ราคาต  าสุด บช. ๒๓๐ /๖๒ ลว. ๗/๑๑/๖๒
๓๙ ขออนุมัติจดัซื อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๒๒,๔๗๐.๐๐ ๒๒,๔๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็โปรดักส์ ร้านเอม็โปรดักส์ ราคาต  าสุด บช. ๒๓๑ /๖๒ ลว. ๑๑/๑๑/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัซื อเครื องคิดเลข จ านวน ๑๐ เครื อง ๘,๕๖๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดดิ ง หจก.วจันะเทรดดิ ง ราคาต  าสุด บช. ๒๓๒ /๖๒ ลว. ๑๒/๑๑/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัซื อเครื องคิดเลข จ านวน ๓ เครื อง ๒,๔๐๗.๕๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดดิ ง หจก.วจันะเทรดดิ ง ราคาต  าสุด บช. ๒๓๓ /๖๒ ลว. ๑๓/๑๑/๖๒
๔๒ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๑,๓๖๙.๖๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๓๔ /๖๒ ลว. ๑๓/๑๑/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุฯ จ านวน ๒๐ รายการ ๔๙๑,๘๑๔.๘๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๓๕ /๖๒ ลว. ๑๕/๑๑/๖๒
๔๔ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุฯ จ านวน ๑๘ รายการ ๒๖๘,๙๐๑.๗๐ ๒๖๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๓๖ /๖๒ ลว. ๑๘/๑๑/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๒,๒๐๖.๘๘ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดดิ ง หจก.วจันะเทรดดิ ง ราคาต  าสุด บช. ๒๓๗ /๖๒ ลว. ๑๘/๑๑/๖๒
๔๖ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑,๘๘๓.๒๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๓๘ /๖๒ ลว. ๒๐/๑๑/๖๒
๔๗ ขออนุมัติจัดซื อยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๗ รายการ ๗๔,๕๙๐,๕๐๕.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๖๑,๐๖๔.๑๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๓๙ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๑/๖๒
๔๘ ขออนุมติัจดัซื อยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๑๐ รายการ ๒๖,๗๒๗,๖๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๔๐ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๑/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัซื อถงุผ้าพับเกบ็ได้ จ านวน ๑๖๐ ใบ ๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวมลฐิชา ดิษฐลักษณ์ นางสาวมลฐิชา ดิษฐลักษณ์ ราคาต  าสุด บช. ๒๔๑ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๑/๖๒
๕๐ ขออนุมติัจดัซื อครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๔๐,๘๔๑.๙๐ ๗๖,๑๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๔๓ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๑/๖๒
๕๑ ขออนุมติัจดัซื อครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๓๕,๓๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวร์ิก โซลูชั นส์ จ ากดั บ.ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวร์ิก โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๔๔ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๑/๖๒
๕๒ ขออนุมติัจดัซื อครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๖๘,๔๘๐.๐๐ ๖๘,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๒๔๕ /๖๒ ลว. ๒๖/๑๑/๖๒
๕๓ ขออนุมติัจดัซื อยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๒ รายการ ๑๗,๗๖๒,๕๓๕.๐๐ ๑๗,๗๘๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๔๖ /๖๒ ลว. ๒๖/๑๑/๖๒
๕๔ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๓๕๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต  าสุด บช. ๒๔๗ /๖๒ ลว. ๒๗/๑๑/๖๒
๕๕ ขออนุมติัจดัซื อยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๓๙,๘๙๗,๖๐๐.๐๐ ๗๔,๓๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๔๘ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๑/๖๒
๕๖ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุอปุกรณ์ จ านวน ๒ รายการ ๓๑,๔๖๖.๐๓ ๓๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๔๙ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๑/๖๒
๕๗ จา้งประชาสัมพันธก์องทุนเงินทดแทน ๑๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๖ /๖๒ ลว. ๒๖/๑๑/๖๒

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๘ จา้งประชาสัมพันธก์องทุนเงินทดแทน ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท วชัรพล จ ากดั บริษัท วชัรพล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๗ /๖๒ ลว. ๒๙/๑๑/๖๒
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๙ จา้งประชาสัมพันธก์องทุนเงินทดแทน ๒,๓๘๑,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท วชัรพล จ ากดั บริษัท วชัรพล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๘ /๖๒ ลว. ๒๙/๑๑/๖๒



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๐ ซื อขายโครงการเปลี ยนลิฟต์โดยสาร ๑๙,๘๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๕๐๐,๓๓๓.๓๓ ประกวดราคา บริษัท เยอรมนั ลิฟต์ จ ากดั บริษัท เยอรมนั ลิฟต์ จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๘ /๖๒ ลว. ๒๖/๑๑/๖๒
และลิฟต์ขนของส านักงานประกนัสังคม อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)


