
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๒ รายการ ๔,๖๒๗.๗๕ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๕ /๖๒ ลว. ๑/๑๐/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๓๒๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๖ /๖๒ ลว. ๑/๑๐/๖๒
๓ ขออนุมัติจัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ ๙๖๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.เค.ซัพพลายกรุ๊ป หจก.เอน็.เค.ซัพพลายกรุ๊ป ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๗ /๖๒ ลว. ๑/๑๐/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสาร ๑๓,๗๗๒.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๘ /๖๒ ลว. ๑/๑๐/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต ๒๔๗๔ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๙ /๖๒ ลว. ๓/๑๐/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๐ /๖๒ ลว. ๓/๑๐/๖๒
๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑ รายกา ๒ อัน ๕๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๑ /๖๒ ลว. ๓/๑๐/๖๒
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๑๐ อัน ๗๓๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๒ /๖๒ ลว. ๓/๑๐/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๔ นบ ๓,๔๒๑.๓๓ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๓ /๖๒ ลว. ๔/๑๐/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๕๐ นบ ๑,๗๘๔.๒๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๔ /๖๒ ลว. ๔/๑๐/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๘ รายการ ๑,๙๔๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๕ /๖๒ ลว. ๔/๑๐/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓๑๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๖ /๖๒ ลว. ๘/๑๐/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๗๖๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๗ /๖๒ ลว. ๘/๑๐/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจา้งถา่ยเอกสารฯ ๑,๙๙๓.๒๐ ๑,๙๙๓.๗๕ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ็ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๘ /๖๒ ลว. ๘/๑๐/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๙ /๖๒ ลว. ๘/๑๐/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๔๐-๑๘๖๖ นบ ๔๑,๙๔๔.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๐ /๖๒ ลว. ๑๐/๑๐/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๔,๗๒๙.๙๔ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๑ /๖๒ ลว. ๑๐/๑๐/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์  กล ๘๖๗๒ ๓,๐๘๔.๒๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๒ /๖๒ ลว. ๑๑/๑๐/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.จเีอม็เอม็แกรมมี  จ ากดั (มหาชน) บ.จเีอม็เอม็แกรมมี  จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๓ /๖๒ ลว. ๑๑/๑๐/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๕๘๘.๕๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๔ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๐/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งแปลเอกสารฯ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางธรียทุธ  วอ่งลีลาเศรษฐ์ นางธรียทุธ  วอ่งลีลาเศรษฐ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๕ /๖๒ ลว. ๑๖/๑๐/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๑1 นบ ๑,๗๘๔.๒๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๖ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๖,๕๖๙.๘๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๗ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ ๑๐,๔๘๖.๐๐ ๑๐,๔๘๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๘ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๒๐,๔๓๐.๕๘ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๙ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๒๕ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพร์ายงานผู้สอบบญัชีและรายงาน ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๐ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒

การเงินกองทุนประกนัสังคม ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๒๐๐ เล่ม

๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๔๖๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๑ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๗ นบ ๓,๘๑๓.๖๔ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๒ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๐/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒๒ รายการ ๓,๖๑๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๓ /๖๒ ลว. ๒๑/๑๐/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  พฤศจกิำยน ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๒๙ ขออนุมติัจา้งถา่ยเอกสารฯ ๖๐๐.๐๐ ๑,๙๙๓.๗๕ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๔ /๖๒ ลว. ๒๒/๑๐/๖๒
๓๐ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๓๑๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๕ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๐/๖๒
๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรประกนัสังคมฯ ๓๘๐,๙๒๐.๐๐ ๓๘๐,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๖ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๐/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมระบบบ าบัดน้ าเสียฯ ๑๓๓,๗๕๐.๐๐ ๑๓๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๗ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๐/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งลอกท่อระบายน้ าฯ ๑๖๙,๒๔๘.๐๐ ๑๖๙,๒๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๘ /๖๒ ลว. ๒๘/๑๐/๖๒
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๑ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๙ /๖๒ ลว. ๓๑/๑๐/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๙ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๐ /๖๒ ลว. ๓๑/๑๐/๖๒
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน ๑ รายการ ๕,๗๗๘.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๐ /๖๒ ลว. ๑/๑๐/๖๒
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๓ รายการ ๔๐,๒๔๙,๖๘๐.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๖๑,๐๖๔.๑๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๑๑ /๖๒ ลว. ๙/๑๐/๖๒
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๒๑,๐๙๔,๕๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๑๒ /๖๒ ลว. ๙/๑๐/๖๒
๓๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๒๕๑,๙๘๕.๐๐ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๓ /๖๒ ลว. ๑๑/๑๐/๖๒
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๑๔ /๖๒ ลว. ๑๑/๑๐/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีา จ านวน ๑๔ รายการ ๑๑๙,๘๙๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๑๕ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๒,๐๐๖.๒๕ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๑๖ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๔๗๑,๘๗๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๗ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๔,๒๘๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๑๘ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๔๔ ขออนุมติัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๘,๐๒๕.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. วจันะเทรดด้ิง หจก. วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๑๙ /๖๒ ลว. ๑๗/๑๐/๖๒
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุช่างและไฟฟา้ จ านวน ๔๖ รายการ ๑๙๗,๖๘๐.๐๐ ๑๙๗,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๒๐ /๖๒ ลว. ๒๒/๑๐/๖๒
๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๔๙๙,๕๕๖.๒๕ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒๑ /๖๒ ลว. ๒๒/๑๐/๖๒
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๙๔๑.๖๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒๒ /๖๒ ลว. ๒๔/๑๐/๖๒
๔๘ ค่าสมคัรสมาชกิ CBRE RESEARCH ปี ๖๒ ๑๙๑,๘๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒๓ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๐/๖๒
๔๙ ซ้ือวสัดุส านักงาน หมกึเครื องโทรสาร ยี ห้อ ริโก้ ๑๗,๐๑๓.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒๔ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๐/๖๒
๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน ๓ รายการ ๒๔,๕๙๓.๙๕ ๒๕,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒๕ /๖๒ ลว. ๒๕/๑๐/๖๒
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๒๖๖,๖๔๔.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๒๒๖ /๖๒ ลว. ๒๙/๑๐/๖๒
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๑ รายการ ๔๘,๘๘๔,๔๒๙.๐๐ ๔๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๒๗ /๖๒ ลว. ๓๐/๑๐/๖๒
๕๓ จ้างโครงการบริการส่งข้อความส้ันทางโทรศัพท์มือถือ ๗,๙๐๔,๖๘๐.๐๐ ๑๐,๖๘๒,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ทรู มูฟ เอช ยนูเิวอร์แซล คอมมิวนเิคชั น จ ากดั บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั น จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๑๓๙ /๖๒ ลว. ๒๔/๙/๖๒

Short Message Service (SMS) อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๔ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ ๑๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๙/๖๒
ผลิตและเผยแพร่สื อสปอตโฆษณางานประกันสังคม อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๕๕ จ้างพมิพใ์บแจ้งประเมินเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน ๑,๑๐๖,๓๘๐.๐๐ ๑,๒๖๙,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๙/๖๒

ประจ าปี ๒๕๖๓ (กท.๒๖ ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้าง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

ประจ าปีกองทุนเงินทดแทน (กท.๒๐ ก) พร้อมพิมพ์ (e-bidding)
ทะเบียนคุมแบบใบประเมนิฯ และรายงานค่าจา้ง


