
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๘ นบ ๓,๓๘๗.๐๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๔ /๖๓ ลว. ๑/๑๐/๖๓
๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสารประกอบการท าสัญญาฯ ๙๖,๐๕๒.๐๐ ๙๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พีพี ก็อปปีเ้ซ็นเตอร์ โดย นางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ พีพี ก็อปปีเ้ซ็นเตอร์ โดย นางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๕ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๗ อนั ๙๓๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๖ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๐ รายการ ๒๗ อนั ๑,๙๒๐.๐๐ ๑,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๗ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๑๘ อนั ๑,๕๘๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๘ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๒ รายการ ๒๒ อนั ๑,๖๒๐.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๙ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๗ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพร์ายละเอียดการค านวณอัตราค่าประสบการณ์ป ี๖๔ ๑๓๐,๕๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๐ /๖๓ ลว. ๕/๑๐/๖๓
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารฯ จ านวน ๑๖๐ ใบ ๑๕,๙๖๔.๔๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก เอน็ เค ซัพพลายกรุ๊ป หจก เอน็ เค ซัพพลายกรุ๊ป ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๑ /๖๓ ลว. ๖/๑๐/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๒๑๓,๖๗๙.๐๐ ๒๑๓,๖๗๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๒ /๖๓ ลว. ๗/๑๐/๖๓

๑๐ ขออนมุัติดจ้างพิมพ์หนงัสือรายงานประจ าป ี๒๕๖๒ ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กา้วกระโดด ครีเอชั น จ ากดั บ.กา้วกระโดด ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๓ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๐/๖๓
กองทุนเงินทดแทน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๓๙,๕๐๐.๐๐ ๓๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๔ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๐/๖๓
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ๑,๖๐๕.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๕ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๐/๖๓
๑๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๖๖ รายการ ๗๘ อนั ๖,๐๒๐.๐๐ ๖,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๕ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๐/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๖๓๐.๐๐ ๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๕ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๐/๖๓
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๐ นบ ๒,๙๕๗.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๖ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๐/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งขดัเคลือบสี อบฆา่เชื้อฯ ๘,๗๘๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๗ /๖๓ ลว. ๑๙/๑๐/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮฮ ๗๔๗๑ นบ ๓๔,๙๐๖.๐๘ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๘ /๖๓ ลว. ๒๐/๑๐/๖๓
๑๘ ขออนมุัติดจัดจ้างติดต้ังดาวเทยีม จ านวน ๒ จาน ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรู วชิั นส์ กรุ๊ป จ ากดั บ.ทรู วชิั นส์ กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๙ /๖๓ ลว. ๒๐/๑๐/๖๓
๑๙ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๓๔,๕๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๐ /๖๓ ลว. ๒๑/๑๐/๖๓
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมประปาฯ ๑๙๘,๘๐๖.๐๐ ๑๙๘,๘๐๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๑ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจา้งเวบ็ไซต์สมาร์ทบอม ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทบอม บจก.สมาร์ทบอม ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๒ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจา้งรายการเชา้นี้ที หมอชติ ๔๙๐,๔๘๘.๐๐ ๔๙๐,๔๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ปิ๊ง สตูดิโอ บจก.ปิ๊ง สตูดิโอ ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๓ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจา้งรายการเรื องเล่าเชา้นี้ ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ ๔๘๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก. มาดาม เจ บจก. มาดาม เจ ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๔ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๒ นบ ๕,๖๗๑.๘๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๕ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๐ นบ ๑๖,๘๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๖ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๙ นบ ๑๗,๖๐๐.๐๐ ๑๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๗ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจา้งล่ามแปลภาษาพร้อมอปุกรณ์ฯ ๓๐,๖๐๒.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บมูเมอแรง ออร์กาไนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากดั บ.บมูเมอแรง ออร์กาไนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนท ์จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๘ /๖๓ ลว. ๒๖/๑๐/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๙ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๙ /๖๓ ลว. ๒๖/๑๐/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งจดันิรรศการประชมุวชิาการปี ๖๓ ๔๙๘,๘๓๔.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๐ /๖๓ ลว. ๒๗/๑๐/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ ตลุำคม ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋าฯ ๕๘,๕๐๐.๐๐ ๕๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก ศิริเจริญ เทรดด้ิง กรุ๊ป หจก ศิริเจริญ เทรดด้ิง กรุ๊ป ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๑ /๖๓ ลว. ๒๗/๑๐/๖๓
๓๑ ขออนุมตัจา้งถา่ยเอกสาร ๗,๙๕๒.๐๐ ๑๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๒ /๖๓ ลว. ๒๗/๑๐/๖๓
๓๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาไฟแสงสวา่งในพืน้ที ๑๓๙,๑๘๐.๒๕ ๑๔๑,๗๑๐.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.อเิลคทริค เอน็จเินียริ ง (1991) จ ากดั บ.พี.พี.อเิลคทริค เอน็จเินียริ ง (1991) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๓ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๐/๖๓
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๕๘,๐๐๐.๐๐ ๕๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๔ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๐/๖๓
๓๔ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์ใบประกาศเกยีรติคุณ จ านวน ๑๑๙ แผ่น ๔,๗๖๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๕ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๐/๖๓
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๖ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๐/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ  ๑๔๖๘ นบ ๑๙,๒๑๙.๘๘ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๗ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๐/๖๓
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๖ นบ ๓,๒๐๐.๙๑ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๘ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๐/๖๓
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๓๓,๕๕๕.๒๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๕ /๖๓ ลว. ๑/๑๐/๖๓
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๖,๙๕๕.๐๐ ๖๒,๕๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๖ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๕๕,๖๔๐.๐๐ ๕๕,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี เอว ี อนิเตอร์เนชั นแนล หจก.เอส ซี เอว ี อนิเตอร์เนชั นแนล ราคาต  าสุด บช. ๑๖๗ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี เอว ี อนิเตอร์เนชั นแนล หจก.เอส ซี เอว ี อนิเตอร์เนชั นแนล ราคาต  าสุด บช. ๑๖๘ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๑๙,๑๙๕.๘๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๙ /๖๓ ลว. ๒/๑๐/๖๓
๔๓ ขออนุมัติจดัซ้ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖๘ รายการ ๔๐,๓๐๗.๐๐ ๔๐,๓๐๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากดั บ. โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๐ /๖๓ ลว. ๖/๑๐/๖๓
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๔๗,๖๓๖,๔๐๐.๐๐ ๔๗,๖๓๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๗๑ /๖๓ ลว. ๘/๑๐/๖๓
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน ๔ รายการ ๑,๕๑๙.๔๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๗๒ /๖๓ ลว. ๒๑/๑๐/๖๓
๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๔๙,๔๓๔.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๓ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
๔๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๒๓,๘๕๐.๐๐ ๒๓,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก ศิริเจริญ เทรดด้ิง กรุ๊ป หจก ศิริเจริญ เทรดด้ิง กรุ๊ป ราคาต  าสุด บช. ๑๗๔ /๖๓ ลว. ๒๗/๑๐/๖๓
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๗๗,๐๔๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๑๗๕ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๐/๖๓
๔๙ จา้งจดัท าปฏิทินประกนัสังคม ปี ๒๕๖๔ ๕๔,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๑ /๖๓ ลว. ๕/๑๐/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๕๐ จา้งผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ : ๗,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท มาดาม เจ จ ากดั บริษัท มาดาม เจ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๒ /๖๓ ลว. ๑๔/๑๐/๖๓

ผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ (เวบ็ไซต์) อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
หรือสื อสังคมออนไลน์ (โซเซียลมเีดีย) (e-bidding)

๕๑ จา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยุ ๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จ ากดั บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๓ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๐/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๒ จา้งประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนเงินทดแทน : ๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากดั บริษัท สกาย ค๊ิค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๔ /๖๓ ลว. ๒๒/๑๐/๖๓
ผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ หรือ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
สื อสังคมออนไลน์ (e-bidding)

๕๓ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวเตือนใจ ภู่วราชยั นางสาวเตือนใจ ภู่วราชยั ราคาต  าสุด จ ๙๕ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๐/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๕๔ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ ราคาต  าสุด จ ๙๖ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๐/๖๓



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เอกสารถกูต้อง
๕๕ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสมชาย จงึมโีชค นายสมชาย จงึมโีชค ราคาต  าสุด จ ๙๗ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๐/๖๓

เอกสารถกูต้อง


