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ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๗ นบ ๒๐,๕๕๒.๕๖ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๙ /๖๑ ลว. ๑/๑๑/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๗ นบ ๑๐,๐๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๐ /๖๑ ลว. ๑/๑๑/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๓ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๑ /๖๑ ลว. ๑/๑๑/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮบ ๙๙๙๘ นบ ๑๕๔,๕๔๗.๕๙ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๒ /๖๑ ลว. ๒/๑๑/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๔๐ นบ ๘,๗๓๑.๒๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๓ /๖๑ ลว. ๒/๑๑/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๗ นบ ๕,๒๔๐.๓๓ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๔ /๖๑ ลว. ๒/๑๑/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเปลี ยนแบตเตอรี ฯ ๙๓,๓๐๐.๐๐ ๙๘,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๕ /๖๑ ลว. ๒/๑๑/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งปรับปรุงพื้นห้องฯ ๓๑๘,๒๓๙.๔๐ ๓๑๘,๒๓๙.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เป็นไทย อนิเตอร์เทรด หจก.เป็นไทย อนิเตอร์เทรด ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๖ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์คู่มอื จ านวน ๑๐๐ เล่ม ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๗ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๒ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๘ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๖ นบ ๒,๘๓๒.๘๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๙ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๗ นบ ๑๒,๑๔๑.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๐ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๘ นบ ๒,๔๐๙.๖๔ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๑ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๘๕๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๒ /๖๑ ลว. ๖/๑๑/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๘๓-๐๑๕๓ นบ ๑๗,๕๘๑.๗๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ตรีเพชรอซูีซุบริการ จ ากดั บ.ตรีเพชรอซูีซุบริการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๓ /๖๑ ลว. ๖/๑๑/๖๑
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๕ นบ ๑,๘๑๖.๓๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๔ /๖๑ ลว. ๖/๑๑/๖๑
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพร์ายงานผู้สอบบญัชีกองทนุเงินทดแทนป ี๖๐ จ านวน ๓๐๐ เล่ม ๔๐,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๕ /๖๑ ลว. ๖/๑๑/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งรายงานผู้สอบบัญชงีบการเงินฯ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๖ /๖๑ ลว. ๖/๑๑/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๗ นบ ๒,๓๐๖.๓๙ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๗ /๖๑ ลว. ๗/๑๑/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธท์าง นสพ สยามรัฐ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สยามรัฐ สยามรัฐ ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๘ /๖๑ ลว. ๗/๑๑/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓๙ รายการ ๗,๖๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๙ /๖๑ ลว. ๗/๑๑/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๒ นบ ๑,๓๓๐.๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๐ /๖๑ ลว. ๗/๑๑/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งงานวิ งฯ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๑ /๖๑ ลว. ๗/๑๑/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเกา้อี้ ๔,๒๘๐.๐๐ ๔,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๒ /๖๑ ลว. ๘/๑๑/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธท์างสื อ นสพ ๗๔,๙๐๐.๐๐ ๗๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเศรษฐกจิ จ ากดั บ.สยามเศรษฐกจิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๓ /๖๑ ลว. ๘/๑๑/๖๑
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมระบบดับเพลิง ๔๙๕,๗๕๐.๒๖ ๔๙๗,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๔ /๖๑ ลว. ๘/๑๑/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๗๕๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๕ /๖๑ ลว. ๙/๑๑/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเกา้อี้ ๒๘,๘๓๖.๕๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๖ /๖๑ ลว. ๙/๑๑/๖๑
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องโทรสารฯ ๔,๘๑๑.๐๙ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๗ /๖๑ ลว. ๙/๑๑/๖๑
๓๐ ขออนุมัติจัดจ้างแถลงข่าวสื อมวลชน วนัที ๑๕ พ.ย.๖๑ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดาม เจ จ ากดั บ.มาดาม เจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๘ /๖๑ ลว. ๙/๑๑/๖๑

                                                                                                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  ธนัวำคม  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ ๒๒,๑๖๙.๓๓ ๒๒,๑๖๙.๓๓ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๙ /๖๑ ลว. ๙/๑๑/๖๑
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๙ นบ ๔,๓๗๗.๙๑ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๐ /๖๑ ลว. ๑๒/๑๑/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๑ นบ ๑,๓๓๐.๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๑ /๖๑ ลว. ๑๒/๑๑/๖๑
๓๔ ขออนุมติัซ่อมเครื องโปรเจคเตอร์ ๙,๕๗๖.๕๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๑ /๖๑ ลว. ๑๒/๑๑/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑,๗๖๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๒ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๑/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๕ รายการ ๒,๒๗๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๓ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๑/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ นบ ๕,๔๕๗.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๔ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๑/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓๔๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๕ /๖๑ ลว. ๑๕/๑๑/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๗ นบ ๒,๑๑๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๖ /๖๑ ลว. ๑๕/๑๑/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ นบ ๒๓,๕๖๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๗ /๖๑ ลว. ๑๕/๑๑/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๕๕๐ ใบ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เกรท 3381(ปท.)จ ากดั บ.เกรท 3381(ปท.)จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๘ /๖๑ ลว. ๑๕/๑๑/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๘ รายการ ๑,๔๒๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๙ /๖๑ ลว. ๑๕/๑๑/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งสร้างการรับรู้ประกนัสังคม ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๐ /๖๑ ลว. ๑๖/๑๑/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เซิร์ช อนิเทลลิเจนท มเีดีย จ ากดั บ.เซิร์ช อนิเทลลิเจนท มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๑ /๖๑ ลว. ๑๖/๑๑/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธฯ์ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญประภรรณ์ จ ากดั บ.เพ็ญประภรรณ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๒ /๖๑ ลว. ๑๖/๑๑/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตสื อประชาสัมพันธ์ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๓ /๖๑ ลว. ๑๖/๑๑/๖๑
๔๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๖๓๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๔ /๖๑ ลว. ๑๖/๑๑/๖๑
๔๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๗๐ นบ ๑๗,๓๑๒.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๕ /๖๑ ลว. ๑๙/๑๑/๖๑
๔๙ ขออนุมติัจดัจา้งตรวจสภาพรถ NGV ๑,๒๘๔.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.งามวงศ์วานสองกา๊ซ หจก.งามวงศ์วานสองกา๊ซ ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๖ /๖๑ ลว. ๑๙/๑๑/๖๑
๕๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมระบบประปา ๔๙๕,๐๓๐.๑๕ ๔๙๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๗ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๑/๖๑
๕๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๐ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๘ /๖๑ ลว. ๒๑/๑๑/๖๑
๕๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๗๐ นบ ๑,๔๙๑.๕๘ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๙ /๖๑ ลว. ๒๑/๑๑/๖๑
๕๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๑,๒๘๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๐ /๖๑ ลว. ๒๓/๑๑/๖๑
๕๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๕๗๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๑ /๖๑ ลว. ๒๓/๑๑/๖๑
๕๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๓,๙๘๗.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๒ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๑/๖๑
๕๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๐ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๓ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๑/๖๑
๕๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๔ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๑/๖๑
๕๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๑,๒๗๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๕ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๑/๖๑
๕๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๔๐-๑๘๖๕ นบ ๔๐,๔๘๘.๘๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๖ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๑/๖๑
๖๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องท าน้ าเยน็ฯ ๒,๔๖๑.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๗ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๑/๖๑
๖๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒๗ รายการ ๓,๕๓๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๘ /๖๑ ลว. ๒๘/๑๑/๖๑
๖๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๓,๒๔๖.๙๒ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๙ /๖๑ ลว. ๒๙/๑๑/๖๑
๖๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๔๐-๑๘๖๕ นบ ๔,๖๓๘.๔๕ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๐ /๖๑ ลว. ๒๙/๑๑/๖๑
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๖๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๕,๐๖๑.๐๐ ๕,๐๖๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๑ /๖๑ ลว. ๒๙/๑๑/๖๑
๖๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๒,๒๖๑.๔๕ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๒ /๖๑ ลว. ๓๐/๑๑/๖๑
๖๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๕๑,๘๙๕.๐๐ ๕๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๔ /๖๑ ลว. ๑/๑๑/๖๑
๖๗ ขออนุมัติจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน ๓๗ รายการ ๙,๙๘๓.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๕ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑
๖๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑๓ รายการ ๓๙๓,๑๒๘.๗๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๖ /๖๑ ลว. ๕/๑๑/๖๑
๖๙ ขออนุมติัต่ออายสุมคัรสมาชกิ CBRE ปี ๖๑ ๑๘๑,๙๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๗ /๖๑ ลว. ๖/๑๑/๖๑
๗๐ ขออนุมตัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๗ รายการ ๓๕,๖๕๖.๖๘ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๘ /๖๑ ลว. ๗/๑๑/๖๑
๗๑ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๓ รายการ ๑๗๐,๓๙๘,๗๒๓.๕๖ ๒๐๑,๔๕๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๖๙ /๖๑ ลว. ๗/๑๑/๖๑
๗๒ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน ๒ รายการ ๓๙,๐๕๕.๐๐ ๓๙,๐๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญสวสัด์ิ เฟอร์นิเจอร์ หจก.เจริญสวสัด์ิ เฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด บช. ๑๗๐ /๖๑ ลว. ๙/๑๑/๖๑
๗๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๗ รายการ ๑๑๔,๕๖๔.๐๐ ๑๑๔,๕๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็โปรดักส์ ร้านเอม็โปรดักส์ ราคาต  าสุด บช. ๑๗๑ /๖๑ ลว. ๙/๑๑/๖๑
๗๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๙,๒๑๖.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๒ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๑/๖๑
๗๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๒,๙๔๒.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๓ /๖๑ ลว. ๑๔/๑๑/๖๑
๗๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๒๕,๓๒๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๔ /๖๑ ลว. ๑๕/๑๑/๖๑
๗๗ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าหมกึฯ จ านวน ๑ รายการ ๘,๐๒๕.๐๐ ๘๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๕ /๖๑ ลว. ๑๕/๑๑/๖๑
๗๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๕,๒๕๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๖ /๖๑ ลว. ๒๓/๑๑/๖๑
๗๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๓ รายการ ๑๗,๐๙๒,๕๕๓.๙๘ ๑๗,๐๙๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๗๗ /๖๑ ลว. ๒๓/๑๑/๖๑
๘๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๑๔,๓๐๐,๗๕๓.๗๙ ๑๔,๓๐๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๗๘ /๖๑ ลว. ๒๓/๑๑/๖๑
๘๑ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๗,๒๖๖,๓๑๑.๘๘ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๗๙ /๖๑ ลว. ๒๓/๑๑/๖๑
๘๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๑๘,๕๓๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๐ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๑/๖๑
๘๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๔ รายการ ๑๓๓,๑๐๘.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๑ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๑/๖๑
๘๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๗ รายการ ๙๒,๓๑๙.๖๐ ๙๓,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๒ /๖๑ ลว. ๒๗/๑๑/๖๑
๘๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๗,๓๖๖.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ขยัวฒันา ออฟฟิค ซัพพลาย จ ากดั บ.ขยัวฒันา ออฟฟิค ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๓ /๖๑ ลว. ๒๘/๑๑/๖๑
๘๖ ขออนุมตัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๗ รายการ ๒๖,๙๔๘,๔๒๕.๖๔ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๘๔ /๖๑ ลว. ๒๙/๑๑/๖๑
๘๗ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัสฯ จ านวน ๒ รายการ ๒๕๖,๐๓๓,๔๖๐.๓๔ ๒๕๖,๐๓๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๘๕ /๖๑ ลว. ๒๙/๑๑/๖๑

๘๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัสฯ จ านวน ๑ รายการ ๖๑,๗๘๕,๔๔๔.๖๐ ๖๑,๗๘๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๘๖ /๖๑ ลว. ๓๐/๑๑/๖๑
๘๙ จา้งท าชดุนิทรรศการเคลื อนที ประเภท Roll Up ๓,๒๓๗,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด จ. ๑๐๓ /๖๑ ลว. ๑/๑๑/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๙๐ จา้งพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธง์านประกนัสังคม ๓,๖๒๘,๒๙๕.๑๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท วสิมา่ เอเชยี จ ากดั บริษัท วสิมา่ เอเชยี จ ากดั ราคาต  าสุด จ. ๑๐๔ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๑/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๙๑ จ้างท าชุดนิทรรศการประเภท Roll Up กองทุนเงินทดแทน ๑,๔๒๔,๒๖๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท เฟมสั อนิฟินิต้ี จ ากดั บริษัท เฟมสั อนิฟินิต้ี จ ากดั ราคาต  าสุด จ. ๑๐๕ /๖๑ ลว. ๒๐/๑๑/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๙๒ จา้งพิมพ์แบบพิมพ์กองทุนเงินทดแทน จ านวน ๗ รายการ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เบนฮาลาบี เพรส ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เบนฮาลาบี เพรส ราคาต  าสุด จ. ๑๐๖ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๑/๖๑



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เอกสารถกูต้อง
๙๓ ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ๗,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๑๒๒,๖๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท แอมโป ไมโครซิส จ ากดั บริษัท แอมโป ไมโครซิส จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๗ /๖๑ ลว. ๑๓/๑๑/๖๑

เอกสารถกูต้อง


