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ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์กพ ๙๔๖๐ ๔๘,๗๓๔.๒๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๖๕ /๖๒ ลว. ๑/๔/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๑๐,๓๙๓.๔๕ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๖๖ /๖๒ ลว. ๓/๔/๖๒
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๔ รายการ ๓๓๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๖๗ /๖๒ ลว. ๓/๔/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๘,๒๐๒.๖๒ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๖๘ /๖๒ ลว. ๔/๔/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๖ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๖๙ /๖๒ ลว. ๔/๔/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๙ นบ ๑,๕๒๒.๐๘ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๐ /๖๒ ลว. ๕/๔/๖๒
๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ ๓๐๓,๗๗๓.๐๐ ๓๐๓,๗๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หกจ.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หกจ.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๗๑ /๖๒ ลว. ๕/๔/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮภ ๙๙๙๘ นบ ๗๑,๕๖๙.๖๓ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จา่กดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๒ /๖๒ ลว. ๕/๔/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๔,๘๙๕.๒๕ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๔ /๖๒ ลว. ๙/๔/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๖,๓๖๖.๕๐ ๖,๓๖๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๕ /๖๒ ลว. ๙/๔/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๓,๗๓๔.๓๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๖ /๖๒ ลว. ๙/๔/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๐ ๓,๐๙๖.๐๕ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๗ /๖๒ ลว. ๑๐/๔/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๔๐-๑๘๖๕ นบ ๔๐,๕๖๐.๗๗ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จา่กดั บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๘ /๖๒ ลว. ๑๐/๔/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธ ์GREEN LIFE PLUS ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พราว คอร์ปอเรชั น จา่กดั บ.พราว คอร์ปอเรชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗๙ /๖๒ ลว. ๑๑/๔/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระเป๋าฯ จา่นวน ๑๖๐ ใบ ๓๓,๓๘๔.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มทีรัพยดี์ 2018 จา่กดั บ.มทีรัพยดี์ 2018 จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๐ /๖๒ ลว. ๑๑/๔/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งเปลี ยนกระจกฯ ๖,๔๔๔.๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๑ /๖๒ ลว. ๑๗/๔/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๐ ๗,๒๑๘.๒๒ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๒ /๖๒ ลว. ๑๗/๔/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ ๖,๔๔๔.๖๑ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๓ /๖๒ ลว. ๑๗/๔/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๘ ๒,๕๘๗.๒๖ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๔ /๖๒ ลว. ๑๙/๔/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๙ ๖,๒๔๖.๑๓ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๕ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๙ ๓,๗๑๕.๕๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๖ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๕ ๓,๓๘๔.๔๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๗ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งเผยแพร่สื อ นสพ ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จา่กดั (มหาชน) บ.มติชน จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๘๘ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธ ์จส ๑๐๐ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค คอร์ปอรชั น จา่กดั บ.แปซิฟิค คอร์ปอรชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๙ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธ ์นสพกรุงเทพธรุกจิ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพธรุกจิ มเีดีย จา่กดั บ.กรุงเทพธรุกจิ มเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๐ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างประชาสัมพันธสื์ อโทรทัศน์ ไทยรัฐฯ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิล ว ียรอดคาสท์ จา่กดั บ.ทริปเปิล ว ียรอดคาสท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๑ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๗ ขออนุมัติจัดจ้างประชาสัมพันธสื์ อโทรทัศน์ คุยข่าว ๑๐ โมง ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอน็เอส มเีดีย กรุ๊ป จา่กดั บ.เอน็เอส มเีดีย กรุ๊ป จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๒ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธสื์ อโทรทัศน์ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บ้านใหญ๋ในป่าเล็ก จา่กดั บ.บ้านใหญ๋ในป่าเล็ก จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๓ /๖๒ ลว. ๒๒/๔/๖๒
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๒ ๒,๕๔๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๔ /๖๒ ลว. ๒๓/๔/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๐๖๘ นบ ๓๖,๘๖๖.๘๕ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๙๕ /๖๒ ลว. ๒๔/๔/๖๒
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เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ ๕,๖๙๔.๐๑ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๖ /๖๒ ลว. ๒๔/๔/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๑ ๑,๔๐๓.๘๔ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๗ /๖๒ ลว. ๒๔/๔/๖๒
๓๓ จา้งท่าตรายาง ๕ ดวง ๔ รายการ ๓๕๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๘๘ /๖๒ ลว. ๒๔/๔/๖๒
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ ๔,๓๘๓.๗๙ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๘๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๔/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าของที ระลึก จา่นวน ๓ รายการ ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๐ /๖๒ ลว. ๒๖/๔/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๗ ๓,๐๙๖.๐๕ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๑ /๖๒ ลว. ๓๐/๔/๖๒
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๗ ๒,๗๐๔.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๔/๖๒
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๙ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙๓ /๖๒ ลว. ๓๐/๔/๖๒
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งแปลเอกสารฯ ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ ๔๓๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอาริยา ภาษี นางสาวอาริยา ภาษี ราคาต ่าสุด บจ. ๙๔ /๖๒ ลว. ๓๐/๔/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จา่นวน ๑๐ รายการ ๒,๒๔๑.๒๕ ๓๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต ่าสุด บช. ๗๗ /๖๒ ลว. ๑/๔/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จา่นวน ๗๗ รายการ ๑๘,๓๑๓.๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั น จา่กดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั น จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บช. ๗๘ /๖๒ ลว. ๑/๔/๖๒
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จา่นวน ๑๕ รายการ ๕,๒๓๙.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี บุ๊คส จา่กดั บ.เอเชยี บุ๊คส จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๗๙ /๖๒ ลว. ๑/๔/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จา่นวน ๙ รายการ ๒,๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.งานดี จา่กดั บ.งานดี จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๐ /๖๒ ลว. ๑/๔/๖๒
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จา่นวน ๑๓ รายการ ๓,๙๖๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ส่านักพิมพ์วญิญูชน จา่กดั บ.ส่านักพิมพ์วญิญูชน จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๑ /๖๒ ลว. ๑/๔/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๔ รายการ ๒๐๘,๖๕๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๒ /๖๒ ลว. ๓/๔/๖๒
๔๖ ขออนมุัติจัดซ้ือหนงัสือ (e-Book) จ่านวน ๑๑๑ รายการ ๕๕,๑๑๒.๐๐ ๕๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๓ /๖๒ ลว. ๓/๔/๖๒
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี ๒๕๖๒ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๘๔ /๖๒ ลว. ๔/๔/๖๒
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๕ รายการ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพลลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๕ /๖๒ ลว. ๑๑/๔/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน ๓ รายการ ๔๘,๔๓๓.๕๕ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ. บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๖ /๖๒ ลว. ๑๙/๔/๖๒
๕๐ ขอซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จา่นวน ๔ รายการ ๑๗,๖๕๕.๐๐ ๑๗,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. โฟทีกา้ จา่กดั บ. โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๗ /๖๒ ลว. ๒๔/๔/๖๒
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๑ รายการ ๒,๗๒๘.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๘๘ /๖๒ ลว. ๒๖/๔/๖๒
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือตราสัญลักษณ์ฯ จา่นวน ๒ รายการ ๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั ร้าน ป ธงชยั ราคาต ่าสุด บช. ๘๙ /๖๒ ลว. ๒๙/๔/๖๒
๕๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๓ รายการ ๘,๐๒๕.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๐ /๖๒ ลว. ๒๙/๔/๖๒
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๘๐,๒๕๐.๐๐ ๘๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๙๑ /๖๒ ลว. ๒๙/๔/๖๒
๕๕ จ้างจัดนิทรรศการวนัแรงงานแหง่ชาติ ประจ่าป ี๒๕๖๒
 ๑,๐๖๗,๘๖๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วงัสน อมิเมจ จา่กดั บริษัท วงัสน อมิเมจ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๙๘ /๖๒ ลว. ๓/๔/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๕๖ จา้งเหมาบ่ารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า 
 ๗๒๑,๐๐๐.๐๐ ๘๑๙,๙๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๙๙ /๖๒ ลว. ๓/๔/๖๒

และเครื องก่าเนิดไฟฟ้า ๒ อาคาร จ่านวน ๓ เครื อง (e-bidding) เอกสารถกูต้อง
ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV 
จา่นวน ๕ อาคาร ประจา่ปี ๒๕๖๒

๕๗ จา้งเหมากา่จดัปลวก มด แมลง และหนู ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐๐ /๖๒ ลว. ๕/๔/๖๒
ส่านักงานประกนัสังคม ปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๘ จา้งท่าของที ระลึก ๑,๓๙๐,๐๙๐.๕๐ ๑,๔๐๔,๑๖๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ จา่กดั บริษัท โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐๑ /๖๒ ลว. ๕/๔/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๕๙ จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ของ ๕๒๓,๓๐๑.๒๖ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สยามราชธานี จา่กดั บริษัท สยามราชธานี จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐๒ /๖๒ ลว. ๕/๔/๖๒
ส่านักงานประกนัสังคม (e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๐ จ้างบริษทัที ปรึกษา (จัดท่าสัดส่วนการลงทนุเชิงยุทธศาสตร์
 ๓,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท Towers Watson Investment บริษัท Towers Watson Investment ราคาต ่าสุด จ ๑๐๓ /๖๒ ลว. ๑๐/๔/๖๒
(Strategic Asset Allocation) กองทุนเงินทดแทน Services Hong Kong Limited Services Hong Kong Limited เอกสารถกูต้อง

๖๑ จ้างบริษัทที ปรึกษา (จัดท่าสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ 
 ๖,๔๑๗,๙๗๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท Towers Watson Investment บริษัท Towers Watson Investment ราคาต ่าสุด จ ๑๐๔ /๖๒ ลว. ๑๘/๔/๖๒
(Strategic Asset Allocation) กองทนุประกนัสังคม Services Hong Kong Limited Services Hong Kong Limited เอกสารถกูต้อง

๖๒ จา้งด่าเนินการผลิตสื อประชาสัมพันธ์ ๖,๔๑๗,๙๗๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สกลุไชย พรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั บริษัท สกลุไชย พรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐๕ /๖๒ ลว. ๓๐/๔/๖๒
เพื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ประเภทของรางวลั (e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๓ เชา่เครื องถา่ยเอกสาร ๒,๘๓๔,๘๑๑.๐๐ ๒,๙๙๖,๘๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จา่กดั (มหาชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด ช ๕ /๖๒ ลว. ๒๕/๔/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง


