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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าซองฯ จ านวน ๑ รายการ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๘ /๖๑ ลว. ๓/๔/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรฯ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จ ากดั (มหาชน) บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๘๙ /๖๑ ลว. ๔/๔/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ นบ ๔,๘๐๕.๓๗ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๐ /๖๑ ลว. ๙/๔/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๑๒,๑๔๑.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๑ /๖๑ ลว. ๑๐/๔/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮภ ๙๘๙ นบ ๖๕,๘๗๓.๔๘ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๒ /๖๑ ลว. ๑๑/๔/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) ๑๗๖,๔๒๙,๓๑๖.๘๔ ๑๗๖,๔๒๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บจ. ๙๓ /๖๑ ลว. ๑๑/๔/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) ๑๗๙,๕๕๕,๗๐๑.๒๐ ๑๗๙,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บจ. ๙๔ /๖๑ ลว. ๑๑/๔/๖๑
๘ ขอนุมติัจดัซ้ือเอดส์ ๓,๓๗๖,๖๖๓.๒๐ ๓,๓๗๖,๖๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บจ. ๙๕ /๖๑ ลว. ๑๑/๔/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) ๑๐,๕๙๙,๓๐๑.๗๔ ๑๐,๕๙๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บจ. ๙๖ /๖๑ ลว. ๑๑/๔/๖๑

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๖,๕๐๒.๕๕ ๖,๕๐๒.๕๕ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๗ /๖๑ ลว. ๑๗/๔/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมห้องถา่ยเอกสาร ๑๖๓,๓๙๔.๙๑ ๑๖๔,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นภัสรา ดีไซน์ จ ากดั บ.นภัสรา ดีไซน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๘ /๖๑ ลว. ๑๗/๔/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งขดัเคลือบสี กร ๗๙๕๗ นบ ๔,๓๙๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๙ /๖๑ ลว. ๑๗/๔/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน  ๓ รายการ ๑,๒๖๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๐ /๖๑ ลว. ๑๘/๔/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน ๓ รายการ ๔๙๔,๖๐๐.๐๐ ๔๙๔,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณการพิมพ์ หจก.อรุณการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๑ /๖๑ ลว. ๑๘/๔/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๘ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๒ /๖๑ ลว. ๑๙/๔/๖๑
๑๖ ขออนุม้ติเช่าสถานที เพื อใช้ส าหรับการคัดเลือกบุคคลฯ ๖๙,๙๒๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยสวนดุสิต มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๓ /๖๑ ลว. ๑๙/๔/๖๑
๑๗ ขออนุมติัซ่อมลิฟต์โดยสาร ๑๖๕,๗๔๓.๐๐ ๑๖๕,๗๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ บจก.ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๔ /๖๑ ลว. ๒๐/๔/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต ๒๔๘๓ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๕ /๖๑ ลว. ๒๔/๔/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮบ ๕๓๓๓ กท ๓๗๗,๓๑๓.๔๖ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๔/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าคู่มอืตรวจสอบฯ ๑๗,๖๕๕.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจดิตจรัสการพิมพ์  (2005) จ ากดั บ.เจดิตจรัสการพิมพ์  (2005) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๗ /๖๑ ลว. ๒๖/๔/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าคู่มอืการใชง้านตรวจสอบ ๑๖,๕๓๑.๕๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจดิตจรัสการพิมพ์  (2005) จ ากดั บ.เจดิตจรัสการพิมพ์  (2005) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๘ /๖๑ ลว. ๒๖/๔/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๕ รายการ ๔,๔๒๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๐ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๒๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๑ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๒ รายการ ๒,๑๓๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๒ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑,๗๙๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๓ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑
๒๖ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพใ์บเสร็จและใบรับใบส าคัญ จ านวน ๒ รายการ ๒๔,๓๙๖.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั บ.คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๔ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๔๓,๔๐๐.๐๐ ๔๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๕๗ /๖๑ ลว. ๓/๔/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัส จ านวน ๑ รายการ ๔๑,๖๔๓,๒๘๘.๐๐ ๔๑,๖๔๓,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๘ /๖๑ ลว. ๓/๔/๖๑
๒๙ ขออนุมติัสั งซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านปาณิ ร้านปาณิ ราคาต  าสุด บช. ๕๙ /๖๑ ลว. ๕/๔/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๕๑,๖๒๗.๕๐ ๕๑,๖๒๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากัด ราคาต  าสุด บช. ๖๐ /๖๑ ลว. ๑๐/๔/๖๑

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



๓๑ ขออนุมติ้จดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑๒ รายการ ๒๔๐,๗๙๗.๙๔ ๒๔๐,๗๙๔.๙๔ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๑ /๖๑ ลว. ๑๐/๔/๖๑
๓๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๙๖,๓๐๐.๐๐ ๙๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๒ /๖๑ ลว. ๑๑/๔/๖๑
๓๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ๔๘,๒๐๓.๕๐ ๔๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๓ /๖๑ ลว. ๑๑/๔/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือแฟ้มเจาะ จ านวน ๓๐๐ แฟ้ม ๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๖๔ /๖๑ ลว. ๒๔/๔/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๔ รายการ ๓๗,๗๑๗.๕๐ ๔๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เค.เอม็.โปรดักส์ (1993) หจก.เค.เค.เอม็.โปรดักส์ (1993) ราคาต  าสุด บช. ๖๕.๐ /๖๑ ลว. ๒๖/๔/๖๑
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๒ รายการ ๔๒,๗๔๓,๗๐๑.๕๐ ๔๒,๗๔๓,๗๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๖๖.๐ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๑,๔๖๕,๓๘๐.๐๐ ๑,๔๖๕,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๖๗ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑
๓๘ สัญญาจา้งโครงการประกนัสังคมมอบสุข ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ซี.เอ.อนิโฟ มเีดีย จ ากดั บริษัท ซี.เอ.อนิโฟ มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๗ /๖๑ ลว. ๙/๔/๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๓๙ สัญญาจา้งจดันิทรรศการวนัแรงงานแห่งชาติ ๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท แมเนจเมน้ท์ เอก็ซ์ซิบิชั น บริษัท แมเนจเมน้ท์ เอก็ซ์ซิบิชั น ราคาต  าสุด จ ๕๘ /๖๑ ลว. ๒๕/๔/๖๑

ประจ าปี ๒๕๖๑ อเิล็กทรอนิกส์  แอนด์ อเิล็คทริค จ ากดั  แอนด์ อเิล็คทริค จ ากดั เอกสารถกูต้อง
๔๐ สัญญาจา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ๔,๔๖๒,๕๐๐.๐๐ ๔,๗๒๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๙ /๖๑ ลว. ๒๗/๔/๖๑

ตามแบบ สปส.๑-๑๐ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๔๑ สัญญาจา้งผลิตสื อการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรด้วย ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด จ ๖๐ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ระบบ e-learning ของส านักงานประกนัสังคม โดยศูนย์บริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยศูนย์บริการวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เอกสารถกูต้อง
๔๒ สัญญาจา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ๕,๒๓๑,๗๕๐.๐๐ ๕,๕๓๙,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สยามราชธานี จ ากดั บริษัท สยามราชธานี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๑ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ตามแบบ สปส.๑-๑๐ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๔๓ สัญญาจา้งประเมนิผลและออกแบบสิทธปิระโยชน์ 
 ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๖๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยมหิดล มหาวทิยาลัยมหิดล ราคาต  าสุด จ ๖๒ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคให้กบัผู้ประกนัตน เอกสารถกูต้อง
๔๔ สัญญาจา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ๔,๗๑๖,๒๕๐.๐๐ ๔,๘๕๑,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๓ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ตามแบบ สปส.๑-๑๐ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๔๕ สัญญาจา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ๔,๘๓๒,๑๐๐.๐๐ ๔,๙๑๔,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดาต้าเน็ทเวคิแมนเน็จจิ ง จ ากดั บริษัท ดาต้าเน็ทเวคิแมนเน็จจิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๔ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ตามแบบ สปส.๑-๑๐ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๔๖ สัญญาจา้งที ปรึกษา (ทางการแพทยแ์ละ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ ราคาต  าสุด จ ๖๕ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง
๔๗ สัญญาจา้งที ปรึกษา (ทางการแพทยแ์ละ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายไกรจกัร แกว้นิล นายไกรจกัร แกว้นิล ราคาต  าสุด จ ๖๖ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง
๔๘ สัญญาจา้งที ปรึกษา (ทางการแพทยแ์ละ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสุวลีย ์แกว้นิล นางสุวลีย ์แกว้นิล ราคาต  าสุด จ ๖๗ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง
๔๙ สัญญาจา้งที ปรึกษา (ทางการแพทยแ์ละ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางชลธชิา พราทิตย์ นางชลธชิา พราทิตย์ ราคาต  าสุด จ ๖๘ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง
๕๐ สัญญาจา้งที ปรึกษา (ทางการแพทยแ์ละ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางนวลปรางค์ มจีนัทร์ นางนวลปรางค์ มจีนัทร์ ราคาต  าสุด จ ๖๙ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง
๕๑ สัญญาจา้งที ปรึกษา (ทางการแพทยแ์ละ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายบรรเทิง พงศ์สร้อยเพชร นายบรรเทิง พงศ์สร้อยเพชร ราคาต  าสุด จ ๗๐ /๖๑ ลว. ๓๐/๔/๖๑

ที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง



๕๒ สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑,๒๓๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๗๖,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาต  าสุด ช ๙ /๖๑ ลว. ๒๐/๔/๖๑
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๕๓ สัญญาเชา่เครื องถา่ยเอกสาร จ านวน ๒ เครื อง ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๐ /๖๑ ลว. ๒๐/๔/๖๑
เอกสารถกูต้อง


