
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋าฯ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี-วนั ร้าน พี-วนั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๐ /๖๓ ลว. ๓/๘/๖๓
๒ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๓ อัน ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๑ /๖๓ ลว. ๓/๘/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๑๒๙,๓๖๓.๐๐ ๑๒๙,๓๖๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีซี ทรีทเมน้ท์ จ ากดั บ.ซีซี ทรีทเมน้ท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๒ /๖๓ ลว. ๓/๘/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๗ อนั ๖๑๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๓ /๖๓ ลว. ๔/๘/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๒,๗๖๙.๓๒ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๔ /๖๓ ลว. ๗/๘/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งท ารางวลัเชดิชเูกยีรติฯ ๑๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๑๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกวศิีลป์ ร้านกวศิีลป์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๕ /๖๓ ลว. ๗/๘/๖๓
๗ ขออนุมัติจดัจา้งพิพม์รายงานผู้สอบบัญชีกองทุน ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๖ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓

เงินทดแทนปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔๐๐ เล่ม ราคาต  าสุด
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องท าลายเอกสาร ๒,๐๙๗.๒๐ ๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๗ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องขยายเสียงฯ ๑,๓๙๑.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๘ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรประกนัสังคม ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) บ.ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๙ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าโล่ จ านวน ๖๓ อนั ๗๔,๑๕๑.๐๐ ๗๔,๑๕๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พรีมา่ อวอร์ด จ ากดั บ.พรีมา่ อวอร์ด จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๐ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ดีดฯ ๗,๘๔๓.๑๐ ๗,๘๔๓.๑๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๑ /๖๓ ลว. ๑๑/๘/๖๓
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บ้านใหญ่ ใน ป่าเล็ก จ ากดั บ.บ้านใหญ่ ใน ป่าเล็ก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๒ /๖๓ ลว. ๑๑/๘/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าของที ระลึกฯ ๑๐๙,๔๔๐.๐๐ ๑๐๙,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๓ /๖๓ ลว. ๑๑/๘/๖๓
๑๕ ขออนุมตัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นวกิานต์ มเีดีย หจก.นวกิานต์ มเีดีย ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๔ /๖๓ ลว. ๑๓/๘/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๓ อนั ๓๓๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๕ /๖๓ ลว. ๑๓/๘/๖๓
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๕ รายการ ๑๕ อนั ๑,๓๔๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๖ /๖๓ ลว. ๑๔/๘/๖๓
๑๘ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แบล๊ค บลู เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บ.แบล๊ค บลู เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๗ /๖๓ ลว. ๑๗/๘/๖๓
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๘ /๖๓ ลว. ๑๘/๘/๖๓
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๓,๒๖๓.๑๓ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๙ /๖๓ ลว. ๑๘/๘/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว๓๕๙๖ นบ ๖,๖๗๖.๘๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๐ /๖๓ ลว. ๑๘/๘/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๘๔,๐๕๙.๐๐ ๘๔,๐๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วนัพลัส คอนสต๊ัคชั น จ ากดั บ.วนัพลัส คอนสต๊ัคชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๑ /๖๓ ลว. ๑๙/๘/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋าฯ ๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี วนั ร้านพี วนั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๒ /๖๓ ลว. ๒๐/๘/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธ ์นสพ.แนวหน้า ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แนวหน้า บจก.แนวหน้า ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๓ /๖๓ ลว. ๒๐/๘/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจา้งประชาสัมพันธ ์นสพ.สยามรัฐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.สยามรัฐ บจก.สยามรัฐ ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๔ /๖๓ ลว. ๒๐/๘/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๖ นบ ๓,๗๑๗.๘๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๕ /๖๓ ลว. ๒๑/๘/๖๓
๒๗ ขออนุมติัท าของที ระลึกฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๖๔,๘๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมี ยม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมี ยม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๖ /๖๓ ลว. ๒๑/๘/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๑,๑๕๐.๐๐ ๔๑,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๗ /๖๓ ลว. ๒๑/๘/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดังานสถานที และนิทรรศการ ๓๔๙,๘๙๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.หนึ งศูนยห์นึ ง บิสสิเนสโปรดักส์ จ ากดั บ.หนึ งศูนยห์นึ ง บิสสิเนสโปรดักส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๘ /๖๓ ลว. ๒๑/๘/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ สงิหำคม ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๕๐,๐๑๐.๐๐ ๕๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๙ /๖๓ ลว. ๒๔/๘/๖๓
๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๓,๗๓๔.๓๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๐ /๖๓ ลว. ๒๔/๘/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๑๙,๘๒๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางลัดดา แสงมณี นางลัดดา แสงมณี ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๑ /๖๓ ลว. ๒๖/๘/๖๓

และผ้าหุ้มเกา้อี้ จ านวน ๓๖๖ ผืน ราคาต  าสุด
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๙๙๐ นบ ๕,๔๕๗.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๒ /๖๓ ลว. ๒๗/๘/๖๓
๓๔ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๗ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๓ /๖๓ ลว. ๒๗/๘/๖๓
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๑ นบ ๕,๑๐๔.๔๔ ๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๕ /๖๓ ลว. ๒๘/๘/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๖,๕๐๒.๕๕ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๖ /๖๓ ลว. ๒๘/๘/๖๓
๓๗ ขออนุมัติจดัจา้งท าโล่สถานพยาบาลฯ จ านวน ๓ รายการ ๔๕,๙๐๓.๐๐ ๔๕,๙๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๗ /๖๓ ลว. ๒๘/๘/๖๓
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมจอภาพฯ ๒๕๔,๖๖๐.๐๐ ๒๕๔,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก ไอเดีย เควสท์ หจก ไอเดีย เควสท์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๘ /๖๓ ลว. ๓๑/๘/๖๓
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๐๖๘ นบ ๘,๔๙๕.๘๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๙ /๖๓ ลว. ๓๑/๘/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ษณ ๒๒๙๙ ๓,๖๕๐.๘๔ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๐ /๖๓ ลว. ๓๑/๘/๖๓
๔๑ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตกระเป๋าพร้อมหน้ากากอนามัย ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๑ /๖๓ ลว. ๓๑/๘/๖๓

และสเปรยแ์อลกฮอล์ จ านวน ๓ รายการ ราคาต  าสุด
๔๒ ขออนุมติัจดัสวนดอกไมฯ้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บ.ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๒ /๖๓ ลว. ๓๑/๘/๖๓
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๓,๖๓๘.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๒๑ /๖๓ ลว. ๔/๘/๖๓
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๓๔,๐๒๖.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๒ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๑๘ รายการ ๔,๗๒๕.๗๐ ๔,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด บช. ๑๒๓ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๖๘ รายการ ๑๔,๐๖๕.๕๐ ๑๔,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๑๒๔ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๓ รายการ ๑,๕๑๖.๕๐ ๑,๕๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซียบุ๊ค จ ากดั บ.เอเซียบุ๊ค จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๕ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๔๘ ขออนุมติัเชา่สถานที จดัฝึกอบรมฯ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากดั บ.ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๖ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๗๗๕.๘๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๒๗ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
๕๐ ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑๙ รายการ ๔๕๖,๖๙๗.๔๐ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๘ /๖๓ ลว. ๑๓/๘/๖๓
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๔๑,๐๘๘.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๑๒๙ /๖๓ ลว. ๑๘/๘/๖๓
๕๒ ขออนุมัติสั งซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๒,๙๘๓,๑๖๐.๐๐ ๑๐,๑๕๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๓๐ /๖๓ ลว. ๑๙/๘/๖๓
๕๓ ขออนมุัติจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เครื องเขียน จ านวน ๒ รายการ ๕,๘๒๐.๘๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๓๑ /๖๓ ลว. ๒๐/๘/๖๓
๕๔ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ๙๘,๒๒๖.๐๐ ๙๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๒ /๖๓ ลว. ๒๑/๘/๖๓
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๑ รายการ ๗,๙๙๘.๒๕ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๓ /๖๓ ลว. ๒๑/๘/๖๓
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๕๑,๓๖๐.๐๐ ๕๑,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๑๓๔ /๖๓ ลว. ๒๔/๘/๖๓
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๙๘๘.๒๕ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๕ /๖๓ ลว. ๒๔/๘/๖๓
๕๘ จา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน ๗ รายการ ๔๓๕,๑๔๖.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๒ /๖๓ ลว. ๓/๘/๖๓

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๙ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ๑๗,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท บีอซีี – เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั บริษัท บีอซีี – เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๓ /๖๓ ลว. ๑๐/๘/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ (มหาชน) (มหาชน) เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๐ ซ้ือขายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๔๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๕๙๐,๒๘๒.๐๐ ประกวดราคา เอทีคอนซอเตียม ประกอบด้วยบริษัท แอด็วานซ์ เอทีคอนซอเตียม ประกอบด้วยบริษัท แอด็วานซ์ ราคาต  าสุด ช ๑๒ /๖๓ ลว. ๖/๘/๖๓
แบบเชื อมโยง (CCTV) อเิล็กทรอนิกส์ อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง

(e-bidding) และบริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั และบริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั


