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หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฯ ๒๕๘,๙๓๔.๑๒ ๒๕๘,๗๓๔.๑๒ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. ๒๖๖ /๖๔ ลว. ๑/๙/๖๔
๒ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพแ์บบพมิพข์อรับประโยชน์ทดแทน จ่านวน 1 รายการ ๑๙๙,๖๕๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จา่กดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๖๗ /๖๔ ลว. ๒/๙/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3346 นบ ๕,๖๑๗.๕๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๖๘ /๖๔ ลว. ๒/๙/๖๔
๔ ขออนุมัติจา้งแปลเอกสารรายงานประจ่าปี 2563 ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบัญญัติ ศิริปรีชา นายบัญญัติ ศิริปรีชา ราคาต ่าสุด บจ. ๒๖๙ /๖๔ ลว. ๓/๙/๖๔
๕ ขออนุมติัจดัจา้งเหมาฉดีพ่นฆา่เชื้อโรคฯ ๒๑,๐๗๖.๘๖ ๒๑,๐๗๖.๘๖ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๐ /๖๔ ลว. ๖/๙/๖๔
๖ ขออนุมติัติดต้ังจานดาวเทียม จา่นวน 3 จดุ ๒,๑๔๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรู ว ิชนัส์ กรุ๊ป จา่กดั บ.ทรู ว ิชนัส์ กรุ๊ป จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๑ /๖๔ ลว. ๖/๙/๖๔
๗ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 5 รายการ 8 อนั ๙๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๒ /๖๔ ลว. ๗/๙/๖๔
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ๒,๗๘๒.๐๐ ๒,๗๘๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๓ /๖๔ ลว. ๗/๙/๖๔
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2484 นบ ๕,๔๔๐.๒๕ ๕,๔๔๐.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๔ /๖๔ ลว. ๗/๙/๖๔

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8679 นบ ๒,๕๙๘.๗๖ ๒,๕๙๘.๗๖ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๕ /๖๔ ลว. ๗/๙/๖๔
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งยา้ยและติดต้ังเครื องปรับอากาศฯ ๑๕,๕๑๕.๐๐ ๑๕,๕๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๖ /๖๔ ลว. ๘/๙/๖๔
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าคู่มอืการประเมนิฯ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๗ /๖๔ ลว. ๙/๙/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 10 รายการ 16 อนั ๒,๑๓๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๘ /๖๔ ลว. ๑๐/๙/๖๔
๑๔ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศฯ ๒๔๐,๒๑๕.๐๐ ๒๔๐,๒๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๗๙ /๖๔ ลว. ๑๐/๙/๖๔
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งทะลวท่อชกัโครกห้องน้่าชาย ๕,๘๘๕.๐๐ ๕,๘๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๐ /๖๔ ลว. ๑๐/๙/๖๔
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระติกน้่าสูญญากาศ ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จา่กดั บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๑ /๖๔ ลว. ๑๐/๙/๖๔
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 5 รายการ 11 อัน ๑,๐๓๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๒ /๖๔ ลว. ๑๓/๙/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีฯ ๖,๓๔๙.๕๓ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๓ /๖๔ ลว. ๑๔/๙/๖๔
๑๙ ขออนุมัติจดัจา้งท่าเอกสารประกอบการท่าสัญญาฯ ปี 2565 ๗๖,๙๙๕.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พพี ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ พพี ีก็อปปี้ เซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๔ /๖๔ ลว. ๑๕/๙/๖๔
๒๐ ขออนุมัติจ้างด่าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๕ /๖๔ ลว. ๑๖/๙/๖๔
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 19 รายการ 23 อนั ๒,๑๔๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๖ /๖๔ ลว. ๒๑/๙/๖๔
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต 2492 นบ ๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๗ /๖๔ ลว. ๒๒/๙/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2484 นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๘ /๖๔ ลว. ๒๒/๙/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ ๖๐๓.๔๘ ๖๐๓.๔๘ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๘๙ /๖๔ ลว. ๒๒/๙/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นน้่ายาฯ ๕๗,๑๒๖.๒๓ ๗๘,๒๐๓.๐๙ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๙๐ /๖๔ ลว. ๒๓/๙/๖๔
๒๖ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพห์นังสือท่าเนียบคณะกรรมการของ สปส. ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. 291 /๖๔ ลว. ๒๓/๙/๖๔
๒๗ ขออนุมัติจัดจ้างท่าโล่สถานพยาบาลในดวงใจปี 2564 จ่านวน 21 โล่ ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต ่าสุด บจ. 292 /๖๔ ลว. ๒๘/๙/๖๔
๒๘ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์รายละเอียดการค่านวณอัตราค่าประสบการณ์ป ี65 ๑๘๘,๕๓๙.๖๕ ๑๘๘,๕๓๙.๖๕ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จา่กดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 293 /๖๔ ลว. ๒๘/๙/๖๔
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 40-1866 ๔๖,๑๖๓.๐๑ ๔๖,๑๖๓.๐๑ เฉพาะเจาะจง บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จา่กัด บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จา่กัด ราคาต ่าสุด บจ. 294 /๖๔ ลว. ๒๘/๙/๖๔
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 21 รายการ 41 อนั ๓,๖๕๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. 295 /๖๔ ลว. ๓๐/๙/๖๔
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮอ 189 นบ ๒๓,๔๐๐.๐๐ ๒๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. 296 /๖๔ ลว. ๓๐/๙/๖๔
๓๒ ขออนุมติัจา้งผู้สูงอาย ุ(เพิ มเติม) จา่นวน 1 ราย ๒๘,๗๑๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน์  ประทอง นายไชยวฒัน์  ประทอง ราคาต ่าสุด บจ. 297 /๖๔ ลว. ๓๐/๙/๖๔
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 16 รายการ ๒๙๙,๒๑๙.๖๒ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด บช. 125 /๖๔ ลว. ๑/๙/๖๔
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือเครื องคิดเลข จา่นวน 1 รายการ ๕,๐๘๒.๕๐ ๕,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 126 /๖๔ ลว. ๒/๙/๖๔
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (e-book) จ่านวน 81 รายการ ๔๒,๕๙๐.๐๐ ๔๒,๕๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 127 /๖๔ ลว. ๖/๙/๖๔
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 3รายการ ๘,๔๗๙.๗๕ ๘,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 128 /๖๔ ลว. ๖/๙/๖๔
๓๗ ขออนุมัติจดัซ้ือกล้องวดีีโอคอนเฟอเรนซ์และอุปกรณ์ จ่านวน  1 ชุด ๕๒,๔๓๐.๐๐ ๕๒,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เน็ตทรี โซลูชั นส์ จา่กดั บ.เน็ตทรี โซลูชั นส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 129 /๖๔ ลว. ๗/๙/๖๔
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญข ีจ (2) จา่นวน 2 รายการ ๖,๗๘๑,๐๘๔.๐๐ ๖,๗๘๑,๐๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 130 /๖๔ ลว. ๙/๙/๖๔
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จา่นวน 2 รายการ ๔๖,๐๑๐.๐๐ ๔๖,๐๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 131 /๖๔ ลว. ๑๔/๙/๖๔
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 3 รายการ ๙,๗๙๐.๕๐ ๙,๗๙๐.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๓๒ /๖๔ ลว. ๑๖/๙/๖๔
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี 2564 (เพิ มเติม) ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๓๓ /๖๕ ลว. ๑๗/๙/๖๔
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (2) จา่นวน 1 รายการ ๖๙๗,๖๒๔.๐๐ ๖๙๗,๖๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๑๓๔ /๖๔ ลว. ๒๗/๙/๖๔
๔๓ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : สกู๊ปขา่ว ๔,๐๙๑,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท พ.ีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จา่กดั บริษัท พ.ีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๗๖ /๖๔ ลว. ๑/๙/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๔ จา้งพิมพ์ใบแจง้การประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๖๐๓,๑๕๙.๐๐ ๑,๐๗๒,๔๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๗๗ /๖๔ ลว. ๑๓/๙/๖๔
ประจ่าปี ๒๕๖๕ (กท.๒๖ ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้าง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
ประจ่าปีกองทุนเงินทดแทน (กท.๒๐ ก) พร้อมพิมพ์ (e-bidding)
ทะเบียนคุมแบบใบประเมนิฯ และรายงานค่าจา้ง

๔๕ จา้งประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนเงินทดแทน : ๑,๖๘๐,๐๐๗.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท วชัรพล จา่กดั บริษัท วชัรพล จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๗๘ /๖๔ ลว. ๑๓/๙/๖๔
ผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๔๖ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (โครงการที ปรึกษา ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมนตรี สุวณิชย์ นายมนตรี สุวณิชย์ ราคาต ่าสุด จ ๗๙ /๖๔ ลว. ๓๐/๙/๖๔

ทางด้านเภสัชกรรมเพื อกา่กบัคุณภาพการใชย้า เอกสารถกูต้อง
ของสถานพยาบาล และก่ากับตรวจสอบการจ่ายชดเชย

ยาบัญชหีลักแห่งชาติ จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดส์)
๔๗ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (โครงการที ปรึกษา ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล ราคาต ่าสุด จ ๘๐ /๖๔ ลว. ๓๐/๙/๖๔

ทางด้านเภสัชกรรมเพื อกา่กบัคุณภาพการใชย้า เอกสารถกูต้อง
ของสถานพยาบาล และก่ากับตรวจสอบการจ่ายชดเชย

ยาบัญชหีลักแห่งชาติ จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดส์)
๔๘ เชา่โครงการเพิ มประสิทธภิาพระบบ Contact ๓,๕๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๓๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จา่กดั บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๑๗ /๖๔ ลว. ๒๓/๙/๖๔

Center 1506 เพื อรองรับสถานการณ์โควดิ-19 เอกสารถกูต้อง


