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๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโต๊ะหัวหน้างานฯ 1,765.50 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๕ /๖5 ลว. ๑/๗/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องสแกนเนอร์ฯ 4,106.66 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จา่กดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๖ /๖5 ลว. ๔/๗/๖๕
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8675 นบ 3,465.73 3,465.73 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๗ /๖5 ลว. ๔/๗/๖๕
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2491 นบ 4,121.43 4,121.43 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๘ /๖5 ลว. ๔/๗/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมประตูหนีไฟฯ 55,854.00 55,854.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๙ /๖5 ลว. ๕/๗/๖๕
๖ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2716 973.70 973.70 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๐ /๖5 ลว. ๕/๗/๖๕
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ 5,348.71 5,348.71 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๑ /๖5 ลว. ๕/๗/๖๕
๘ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 7 รายการ 7 อนั 500.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๒ /๖5 ลว. ๖/๗/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 2369 นบ 3,294.53 3,294.53 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๓ /๖5 ลว. ๗/๗/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1468 นบ 2,725.29 2,725.29 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๔ /๖5 ลว. ๗/๗/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรรถยนต์ นจ 2486 นบ 8,520.20 8,520.20 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๕ /๖5 ลว. ๗/๗/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่านาฬิกาสัญลักษณ์ฯ จ่านวน 74 เรือน 142,080.00 142,080.00 เฉพาะเจาะจง กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ ราคาต ่าสุด บจ. 226 /๖5 ลว. ๗/๗/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จา่นวน 2 รายการ 32,100.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 227 /๖5 ลว. ๘/๗/๖๕
๑๔ ขออนุมัติจดัดจ้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศฯ 32,795.50 32,795.50 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จา่กดั บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 228 /๖5 ลว. ๑๑/๗/๖๕
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 23 รายการ 51 อนั 5,770.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. 229 /๖5 ลว. ๑๑/๗/๖๕
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2490 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต ่าสุด บจ. 230 /๖5 ลว. ๑๑/๗/๖๕
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1470 นบ 40,780.91 40,780.91 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 231 /๖5 ลว. ๑๑/๗/๖๕
๑๘ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 7 รายการ 20 อัน 1,920.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. 232 /๖5 ลว. ๑๑/๗/๖๕
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8679 นบ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๓ /๖5 ลว. ๑๒/๗/๖๕
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1496 นบ 2,428.04 2,428.04 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๔ /๖5 ลว. ๑๘/๗/๖๕
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2474 นบ 5,702.03 5,702.03 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๕ /๖5 ลว. ๑๘/๗/๖๕
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กจ 3596 นบ 12,503.08 12,503.08 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๖ /๖5 ลว. ๑๙/๗/๖๕
๒๓ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.บี ทรานสปอรต์ หจก.เอ.บี.บี ทรานสปอรต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๗ /๖5 ลว. ๒๐/๗/๖๕
๒๔ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2490 นบ 3,156.29 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๘ /๖5 ลว. ๒๒/๗/๖๕
๒๕ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือฯ จ่านวน 2 รายการ  494,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๙ /๖5 ลว. ๒๒/๗/๖๕
๒๖ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2488 2,590.26 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 240 /๖5 ลว. ๒๒/๗/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร 7957 นบ 27,387.72 27,387.72 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 241 /๖5 ลว. ๒๖/๗/๖๕
๒๘ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถนต์ นจ 2491 นบ 22,118.29 22,118.29 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 242 /๖5 ลว. ๒๖/๗/๖๕
๒๙ ขออนุมติัด่าเนินการสอบแขง่ขนัฯ 642,010.00 642,010.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาต ่าสุด บจ. 243 /๖5 ลว. ๒๗/๗/๖๕
๓๐ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์หนังสือท่าเนียบผุ้เกษียณปี 65 จ่านวน 140 เล่ม 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กอ๊ปปี้ - นีโอ ร้าน กอ๊ปปี้ - นีโอ ราคาต ่าสุด บจ. 244 /๖5 ลว. ๒๗/๗/๖๕

                                                                                                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม  ๒๕๖๕                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๕

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน1 รายการ 1,187.70 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด บช. 92 /๖5 ลว. ๕/๗/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าหมกึเครื องพิมพ์บัตรฯ 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 93 /๖5 ลว. ๕/๗/๖๕
๓๓ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ่านวน 250 ชุด 14,445.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 94 /๖5 ลว. ๖/๗/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 28 รายการ 437,089.65 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 95 /๖5 ลว. ๘/๗/๖๕
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ่านวน 260 ชุด 15,022.80 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 96 /๖5 ลว. ๑๘/๗/๖๕
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวร้สเอชไอว ี จ่านวน 1 รายการ 279,912,000.00 279,912,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 97 /๖5 ลว. ๑๘/๗/๖๕
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 4 รายการ 499,411.80 499,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จา่กดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 98 /๖5 ลว. ๑๘/๗/๖๕
๓๘ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านกังาน จ่านวน 3 รายการ 297,995.00 297,995.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊ก โฟร์ มเีดีย จา่กดั บ.บิ๊ก โฟร์ มเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 99 /๖5 ลว. ๑๙/๗/๖๕
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน 9 รายการ 63,415.00 63,415.00 เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต ่าสุด บช. 100 /๖5 ลว. ๑๙/๗/๖๕
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุดับเพลิง จา่นวน 9 รายการ 55,452.75 56,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก โปรเกรส รีพับลิค หจก โปรเกรส รีพับลิค ราคาต ่าสุด บช. 101 /๖5 ลว. ๒๑/๗/๖๕
๔๑ จา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยุ 2,430,000.00 2,500,000.00 ประกวดราคา บริษัท เอ็มวาย อินเตอร์เนชั นแนล 1965 จ่ากัด บริษัท เอ็มวาย อินเตอร์เนชั นแนล 1965 จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ. 37 /๖5 ลว. ๑/๗/๖๕

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๒ จา้งผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธส์ร้าง 6,800,000.00 8,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. 38 /๖5 ลว. ๑๑/๗/๖๕
ภาพลักษณ์งานกองทนุเงินทดแทน (ผ่านสื อโทรทศัน์) อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๔๓ จา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ 2,780,000.00 4,040,000.00 ประกวดราคา บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จา่กดั บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. 39 /๖5 ลว. ๑๒/๗/๖๕

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๔ จา้งจดัท่าปฏิทินประกนัสังคม ปี 2566 54,973,000.00 55,000,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ่ากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ. 40 /๖5 ลว. ๑๘/๗/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๔๕ จา้งจดัท่าแผ่นพับประชาสัมพันธง์านกองทุนประกันสังคม 3,990,000.00 4,000,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ่ากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ. 41 /๖5 ลว. ๑๘/๗/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๔๖ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : ละครส้ัน 2,800,000.00 3,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. 42 /๖5 ลว. ๒๐/๗/๖๕
ทางสื อโทรทัศน์ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)


