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๑ ขออนุมติัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮอ 189 กทม ๓๘,๙๔๗.๔๗ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๘ /๖๔ ลว. ๑/๑๐/๖๔
๒ ขออนุมัติจัดจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ฯ ๔๒๔,๗๙๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๙ /๖๔ ลว. ๖/๑๐/๖๔
๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 1 อัน ๙๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๐ /๖๔ ลว. ๗/๑๐/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮอ 189 กทม ๘,๗๘๐.๐๐ ๘,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๑ /๖๔ ลว. ๗/๑๐/๖๔
๕ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพคู่์มือการตรวจสอบบัญชค่ีาจ้าง จ านวน 300 เล่ม ๕๙,๓๘๕.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั บ.มทีรัพยดี์ 2018 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๒ /๖๔ ลว. ๗/๑๐/๖๔
๖ ขออนุมติัจดัจา้งขดัเคลือบสีฯ ๘,๗๘๐.๐๐ ๘,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๓ /๖๔ ลว. ๘/๑๐/๖๔
๗ ขออนุมติัจดัจา้งขดัเคลือบสีฯ กล 8675 นบ ๘,๗๘๐.๐๐ ๘,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๔ /๖๔ ลว. ๘/๑๐/๖๔
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 2 อัน ๑๘๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๕ /๖๔ ลว. ๑๒/๑๐/๖๔
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 83-0153 ๑๔,๙๘๐.๐๐ ๑๔,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉันทชานทท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉันทชานทท์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๖ /๖๔ ลว. ๑๒/๑๐/๖๔

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3348 นบ ๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๗ /๖๔ ลว. ๑๒/๑๐/๖๔
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงฯ ๑๙๘,๘๐๖.๐๐ ๔๖๗,๑๐๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๘ /๖๔ ลว. ๑๔/๑๐/๖๔
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงฯ ๑๘,๔๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 309 /๖๔ ลว. ๑๔/๑๐/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงฯ ๒๔๙,๘๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. 310 /๖๔ ลว. ๑๔/๑๐/๖๔
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 40-1865 ๖๑,๘๐๗.๔๘ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด บจ. 311 /๖๔ ลว. ๑๔/๑๐/๖๔
๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 2 อัน ๑๔๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 312 /๖๔ ลว. ๑๕/๑๐/๖๔
๑๖ ขออนมุัตจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 3 อนั ๒๓๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 313 /๖๔ ลว. ๑๕/๑๐/๖๔
๑๗ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 3 อนั ๓๒๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 314 /๖๔ ลว. ๑๕/๑๐/๖๔
๑๘ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพร์ายงานผู้สอบบญัชีและรายงาน ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 315 /๖๔ ลว. ๑๕/๑๐/๖๔

การเงินกองทุนเงินทดแทน จ านวน 400 เล่ม ราคาต  าสุด
๑๙ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพร์ายงานผู้สอบบญัชีและรายงาน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๖ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๐/๖๔

การเงินกองทุนประกนัสังคม จ านวน 2,000 เล่ม ราคาต  าสุด
๒๐ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 3 อนั ๒๓๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๗ /๖๔ ลว. ๑๘/๑๐/๖๔
๒๑ ขออนุมัตจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสิ งก่อสร้าง ๓๗๑,๓๓๒.๘๐ ๓๗๑,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 318 /๖๔ ลว. ๑๘/๑๐/๖๔
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 16 รายการ 21 อนั ๒,๐๖๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 319 /๖๔ ลว. ๑๘/๑๐/๖๔
๒๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 2 อัน ๔๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 320 /๖๔ ลว. ๑๙/๑๐/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1497 นบ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 321 /๖๔ ลว. ๑๙/๑๐/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2479 นบ ๑๒,๔๐๐.๐๐ ๑๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 322 /๖๔ ลว. ๑๙/๑๐/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 15 อนั ๑,๕๕๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 323 /๖๔ ลว. ๑๙/๑๐/๖๔
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมลิฟท์โดยสารฯ ๔,๒๘๐.๐๐ ๔,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 325 /๖๔ ลว. ๒๕/๑๐/๖๔
๒๘ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นน้ ายาฯ ๗,๐๔๐.๖๐ ๗,๐๔๐.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 326 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๐/๖๔
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๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8677 นบ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 327 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๐/๖๔
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1497 นบ ๒,๒๔๗.๑๖ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 328 /๖๔ ลว. ๒๖/๑๐/๖๔
๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จ านวน 523 ผืน ๒๖,๕๒๐.๐๐ ๒๖,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต  าสุด บจ. 329 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7570 นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 330 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเตาอบไมโครเวฟ ๑,๕๘๓.๖๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 331 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๓๔ ขออนุมติัซ่อมเกา้อี้ส านักงาน ๑๑,๗๗๐.๐๐ ๑๑,๗๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 332 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๓๕ ขออนุมติัซ่อมเครื องโทรสารฯ ๖,๖๖๙.๗๔ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 333 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๓๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ประกาศเกยีรติคุณฯ จ านวน 222 โล่ ๑๙๙,๘๐๐.๐๐ ๑๙๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกวศิีลป์ โดยนางงามวดี พิทักษ์ศิลป์ ร้านกวศิีลป์ โดยนางงามวดี พิทักษ์ศิลป์ ราคาต  าสุด บจ. 334 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมที วางแป้นคียบ์อร์ดฯ ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 335 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๓๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ ๑๐๓,๑๗๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเอส.พี.เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย หจก.ว.ีเอส.พี.เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด บช. ๑๓๕ /๖๔ ลว. ๘/๑๐/๖๔
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๓,๐๘๑.๖๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๖ /๖๕ ลว. ๑๒/๑๐/๖๔
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ ๓๒๗,๓๖๐.๐๘ ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๗ /๖๔ ลว. ๑๔/๑๐/๖๔
๔๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๕๕,๖๔๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๘ /๖๔ ลว. ๑๔/๑๐/๖๔
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ีเอส.พี.เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย หจก.ว.ีเอส.พี.เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด บช. ๑๓๙ /๖๔ ลว. ๑๙/๑๐/๖๔
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ืออปุกรณ์รับสัญญาณระบบ TV-Digital จ านวน 2 ระบบ ๙๙,๕๑๐.๐๐ ๙๙,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๐ /๖๔ ลว. ๒๕/๑๐/๖๔
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๓๕,๖๐๙.๖๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๑ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
๔๕ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท มาดาม เจ จ ากดั บริษัท มาดาม เจ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๑ /๖๔ ลว. ๑๑/๑๐/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๖ จา้งจดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธง์านประกนัสังคม ๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๘๒ /๖๔ ลว. ๑๒/๑๐/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๔๗ จ้างผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (โครงการที ปรึกษาทางการแพทย์) ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จงึมโีชค นายสมชาย จงึมโีชค ราคาต  าสุด จ ๘๓ /๖๔ ลว. ๑๒/๑๐/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๔๘ จา้งโครงการ สปส. มอบสุข ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๔ /๖๔ ลว. ๒๕/๑๐/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๙ จ้างผลิตและเผยแพร่สื อประชาสัมพันธก์องทุนเงินทดแทน : ๔,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท พ.ีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั บริษัท พ.ีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๕ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๐/๖๔
ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธส์ร้างภาพลักษณ์ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื อโทรทัศน)์ (e-bidding)

๕๐ จา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยุ ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๘๖ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๐/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)


