
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๗ นบ ๑๐,๒๕๐.๖๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๙ /๖๒ ลว. ๒/๙/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๖๐ นบ ๑๑,๕๕๗.๐๗ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๐ /๖๒ ลว. ๒/๙/๖๒
๓ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ ๕๒,๕๓๗.๐๐ ๕๒,๕๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๑ /๖๒ ลว. ๔/๙/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๐ นบ ๑,๓๗๒.๒๘ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๒ /๖๒ ลว. ๕/๙/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๙ นบ ๑,๓๗๒.๒๘ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๓ /๖๒ ลว. ๕/๙/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๕ นบ ๒,๘๔๘.๗๑ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๔ /๖๒ ลว. ๕/๙/๖๒
๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๕ /๖๒ ลว. ๕/๙/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑,๘๑๙.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๖ /๖๒ ลว. ๕/๙/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๗ /๖๒ ลว. ๖/๙/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๐๖๘ นบ ๙,๐๓๖.๑๕ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๘ /๖๒ ลว. ๖/๙/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถเขน็พื้นพลาสติกชั้นเดียว ๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์ชยั 2550 หจก.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๙ /๖๒ ลว. ๖/๙/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ นบ ๔,๑๔๙.๔๖ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๐ /๖๒ ลว. ๖/๙/๖๒
๑๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จ านวน ๕ โล่ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลภัณฑ์ ร้านมงคลภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๑ /๖๒ ลว. ๖/๙/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์ประกาศคณะกรรมการ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ร าไทยเพรส จ ากดั บ.ร าไทยเพรส จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๒ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒

การแพทยฯ์ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๙ นบ ๒,๗๘๖.๒๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๓ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๔๕๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๔ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๓ นบ ๑,๓๗๗.๐๙ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๕ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๘ นบ ๗๗๑.๖๘ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๖ /๖๒ ลว. ๑๐/๙/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถเขน็พื้นพลาสติกชั้นเดียว ๑,๒๘๔.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๗ /๖๒ ลว. ๑๐/๙/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มเีดีย สตูดิโอ จ ากดั บ.มเีดีย สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๘ /๖๒ ลว. ๑๑/๙/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๙๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๙ /๖๒ ลว. ๑๒/๙/๖๒
๒๒ ขออนุมตัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๑๒๐ ใบ ๒๕,๒๐๐.๐๐ ๒๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๐ /๖๒ ลว. ๑๒/๙/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนโพรเท็คส์ จ ากดั บ.กรีนโพรเท็คส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๑ /๖๒ ลว. ๑๒/๙/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๖๖๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๒ /๖๒ ลว. ๑๓/๙/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๔๕,๑๒๐.๐๐ ๔๔๕,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไลค์ มเีดีย จ ากดั บ.ไลค์ มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๓ /๖๒ ลว. ๑๖/๙/๖๒
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ส าเนาฯ ๑๘,๕๐๕.๖๕ ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๔ /๖๒ ลว. ๑๖/๙/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือของผู้สอบบัญชแีละ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๕ /๖๒ ลว. ๑๖/๙/๖๒

รายงานการเงินกองทนุเงินทดแทนป ี๒๕๖๑ จ านวน ๕๐๐ เล่ม

๒๘ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพห์นงัสือรายงานประจ าป ี๒๕๖๑ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณการพิมพ์ หจก.อรุณการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๖ /๖๒ ลว. ๑๙/๙/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  ตลุำคม ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

กองทุนเงินทดแทน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๗ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๗ /๖๒ ลว. ๑๙/๙/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๒,๔๗๕.๐๗ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๘ /๖๒ ลว. ๒๐/๙/๖๒
๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะฯ ๓๒,๕๓๐.๐๐ ๓๒,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางลัดดา แสงมณี นางลัดดา แสงมณี ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๙ /๖๒ ลว. ๒๓/๙/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๐ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าโล่ฯ จ านวน ๑๐๐ อนั ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๑ /๖๒ ลว. ๒๕/๙/๖๒
๓๔ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดฯ จ านวน ๖๔๐ ผืน ๓๒,๕๓๐.๐๐ ๓๒,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางลัดดา แสงมณี นางลัดดา แสงมณี ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๒ /๖๒ ลว. ๒๖/๙/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓๓ รายการ ๘,๑๐๐.๐๐ ๘,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๓ /๖๒ ลว. ๒๖/๙/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศ ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บีอซีี-เทโร เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) บ.บอีซีี-เทโร เอน็เตอร์เทนเม้นท ์จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๔ /๖๒ ลว. ๒๖/๙/๖๒
๓๗ ขออนุมัติจดัจา้งเหมาท าความสะอาดเครื องนอนเวรปี ๒๕๖๒ ๒,๖๔๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๕ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๔๓๕๑ ๕,๔๐๗.๗๘ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๖ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๙๓,๒๗๐.๐๐ ๔๙๓,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.อมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั บ.พี.อมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๗ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๐ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ ฮภ ๙๙๙๘ ๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๘ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตูดิโอ 888  จ ากดั บ.สตูดิโอ 888  จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๙ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์รายละเอยีดการค านวณ ๑๑๗,๖๐๐.๐๐ ๑๑๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณการพิมพ์ หจก.อรุณการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๐ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งเปลี ยนปุ่มกดหน้าลิฟต์ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๑ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๔ ขออนุมติัดจดัจา้งท าแท่นวางถงัขยะฯ ๓๖,๘๐๘.๐๐ ๓๖,๘๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน บีเบทเทอร์ ซัพพลาย ร้าน บีเบทเทอร์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๒ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑,๖๐๕.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๓ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๒,๖๗๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๔ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๔๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๕ รายการ ๒๔,๓๓๔,๙๓๕.๐๐ ๒๔,๓๓๔,๙๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๖๕ /๖๒ ลว. ๓/๙/๖๒
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าหมกึฯ ๘๐,๒๕๐.๐๐ ๘๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๖ /๖๒ ลว. ๔/๙/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๑,๑๑๖.๐๑ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๗ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๕,๑๑๔.๖๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๘ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๕,๑๐๓.๙๐ ๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๙ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒
๕๒ ขออนมุัตจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน ๒ รายการ ๓๕,๓๑๐.๐๐ ๓๕,๓๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๑๗๐ /๖๒ ลว. ๙/๙/๖๒
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๑ รายการ ๓๓,๑๗๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๑ /๖๒ ลว. ๑๑/๙/๖๒
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือโปรแกรมเงินเดือนฯ ๒๐,๓๓๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอมนันี ส์ ซอฟแวร์ จ ากดั บ.ไอมนันี ส์ ซอฟแวร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๒ /๖๒ ลว. ๑๒/๙/๖๒
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๑,๓๖๙.๖๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๓ /๖๒ ลว. ๑๒/๙/๖๒
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็ เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็ เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๗๔ /๖๒ ลว. ๑๓/๙/๖๒
๕๗ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภัณฑ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ๔๒,๘๐๐.๐๐ ๔๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอม็โปรดักส์ ร้าน เอม็โปรดักส์ ราคาต  าสุด บช. ๑๗๕ /๖๒ ลว. ๑๓/๙/๖๒
๕๘ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภัณฑ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ๑๗,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั ร้าน ป ธงชยั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๖ /๖๒ ลว. ๑๓/๙/๖๒
๕๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๕๗,๗๘๐.๐๐ ๖๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๗ /๖๒ ลว. ๑๖/๙/๖๒

รายการเครื องท าลายเอกสาร  จ านวน ๑ รายการ ราคาต  าสุด



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๖๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน กระดานไวท์บอร์ด ๓,๙๙๐.๐๐ ๓,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๘ /๖๒ ลว. ๑๖/๙/๖๒
๖๑ ขออนมุัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึก M300DN จ านวน ๕๕ กล่อง ๔๙๒,๒๘๐.๒๕ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๙ /๖๒ ลว. ๑๗/๙/๖๒
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๙,๑๗๐,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๘๐ /๖๒ ลว. ๑๘/๙/๖๒
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือพัดลมดูดอากาศฯ ๓,๒๑๐.๐๐ ๓,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๑ /๖๒ ลว. ๑๘/๙/๖๒
๖๔ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๒๒๔,๔๘๕,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๘๒ /๖๒ ลว. ๑๙/๙/๖๒
๖๕ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๘ รายการ ๔๓,๒๒๑,๒๔๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๘๓ /๖๒ ลว. ๑๙/๙/๖๒
๖๖ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะวางเครื องพมิพ)์ ๑๗,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.9 พีระมดิ จ ากดั บ.9 พีระมดิ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๔ /๖๒ ลว. ๑๙/๙/๖๒

จ านวน ๕ ตัว ราคาต  าสุด
๖๗ ขออนุมัติจัดซ้ือ CD และ  DVD จ านวน ๕๕ รายการ ๑๔,๙๓๕.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๕ /๖๒ ลว. ๒๐/๙/๖๒
๖๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๕ รายการ ๔,๒๔๓.๖๒ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๖ /๖๒ ลว. ๒๐/๙/๖๒
๖๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๖,๖๐๐.๐๐ ๔๙,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั บ.ดีเฟอร์นิเมท จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๗ /๖๒ ลว. ๒๓/๙/๖๒

รายการเกา้อี้ผู้บริหารจ านวน ๑ ตัว ราคาต  าสุด
๗๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓๔,๗๔๘.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๘ /๖๒ ลว. ๒๓/๙/๖๒

เครื องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ จ านวน ๑ เครื อง ราคาต  าสุด
๗๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๖๗,๖๕๐.๗๕ ๑๒๙,๐๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนบรรเจดิ จ ากดั บ.เจนบรรเจดิ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๙ /๖๒ ลว. ๒๓/๙/๖๒
๗๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๗,๖๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วทิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วทิ ราคาต  าสุด บช. ๑๙๐ /๖๒ ลว. ๒๓/๙/๖๒
๗๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๓๔,๗๔๘.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๑ /๖๒ ลว. ๒๓/๙/๖๒
๗๔ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๔๖,๗๔๕,๕๗๖.๐๙ ๔๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๙๒ /๖๒ ลว. ๒๓/๙/๖๒
๗๕ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๗,๖๕๕.๐๐ ๔๙,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วทิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วทิ ราคาต  าสุด บช. ๑๙๓ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๗๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๓๔,๗๔๘.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๔ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๗๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๗๐,๐๘๕.๐๐ ๑๐๙,๓๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๕ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๗๘ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๗,๑๖๒.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๖ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๗๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๑๔,๕๒๕.๒๕ ๑๔,๕๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๗ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๘๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๗๕,๒๒๑.๐๐ ๗๕,๒๒๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล หจก.เอส ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล ราคาต  าสุด บช. ๑๙๘ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๘๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑๐ รายการ ๑๑๐,๔๑๘.๖๕ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๙ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒
๘๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๑๐,๔๘๖.๐๐ ๑๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๙/๖๒
๘๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๕๐,๗๔๔.๗๕ ๘๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๑ /๖๒ ลว. ๒๖/๙/๖๒
๘๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๒,๐๐๖.๒๕ ๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจนะเทรดด้ิง หจก.วจนะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๐๒ /๖๒ ลว. ๒๖/๙/๖๒
๘๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒๙ รายการ ๔๙๕,๓๓๙.๓๘ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๓ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๘๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๑,๘๕๐.๐๐ ๒๘,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภชยัเฟอร์นิเจอร์ หจก.ศุภชยัเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด บช. ๒๐๔ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๘๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วทิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วทิ ราคาต  าสุด บช. ๒๐๕ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๘๘ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๘,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๖ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๘๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน ๔,๗๐๘.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๗ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
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เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๙๐ ขออนุมติัสั งซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๖๐,๙๙๐.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๘ /๖๒ ลว. ๒๗/๙/๖๒
๙๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยฯุ ๘,๓๙๙.๕๐ ๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าภู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๙ /๖๒ ลว. ๓๐/๙/๖๒
๙๒ จา้งติดต้ังชดุระบบควบคุมตรวจสอบวดัพลังงาน ๑,๙๐๘,๘๘๐.๐๐ ๑,๙๑๕,๗๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท แอสตร้า ดิจติอล จ ากดั บริษัท แอสตร้า ดิจติอล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๙ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒

ไฟฟ้าและตัดต่อเครื องปรับอากาศ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๙๓ จา้งพิมพ์พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ๕๙๐,๖๔๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๑๔๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๙/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๙๔ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายมนตรี สุวณิชย์ นายมนตรี สุวณิชย์ ราคาต  าสุด จ ๑๔๑ /๖๒ ลว. ๓๐/๙/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๙๕ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล ราคาต  าสุด จ ๑๔๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๙/๖๒
เอกสารถกูต้อง


