
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนมุติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓๔ รายการ ๘,๔๒๐.๐๐ ๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๕ /๖๑ ลว. ๓/๙/๖๑

๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๑ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๖ /๖๑ ลว. ๓/๙/๖๑

๓ ขออนมุติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๑,๐๕๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๗ /๖๑ ลว. ๕/๙/๖๑

๔ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๐ นบ ๓,๓๙๐.๓๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๘ /๖๑ ลว. ๕/๙/๖๑

๕ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๖ นบ ๓,๓๘๔.๔๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๙ /๖๑ ลว. ๑๐/๙/๖๑

๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๗ นบ ๓,๓๘๔.๔๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๐ /๖๑ ลว. ๑๐/๙/๖๑

๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๙ นบ ๑,๓๓๐.๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๑ /๖๑ ลว. ๑๐/๙/๖๑

๘ ขออนุมัติจัดจ้างท ากระเปา๋จ านวน ๑๒๐ ใบ ๒๕,๒๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๒ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑

๙ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นง ๙๑๑๒ นบ ๒,๗๐๔.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๓ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กย ๖๗๓๐ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๔ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑

๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๕ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑

๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ จ านวน ๘ โล่ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลภัณฑ์ ร้านมงคลภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๖ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑

๑๓ ขออนุมัติจดัจา้งท ากระเปา๋ผ้า จ านวน ๓๐๐ ใบ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๖ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑

๑๔ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๖,๓๗๙.๓๔ ๖,๓๗๙.๓๔ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๗ /๖๑ ลว. ๑๒/๙/๖๑

๑๕ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเกา้อี ้จ านวน 222 ผืน ๑๑,๑๘๐.๐๐ ๑๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๘ /๖๑ ลว. ๑๒/๙/๖๑

๑๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื องท าน้ าเย็นฯ ๙๐๙.๕๐ ๙๐๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๙ /๖๑ ลว. ๑๓/๙/๖๑

๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๒๑,๓๒๖.๑๗ ๒๑,๓๒๖.๑๗ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๐ /๖๑ ลว. ๑๓/๙/๖๑

๑๘ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๑ /๖๑ ลว. ๑๔/๙/๖๑

๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๒,๘๘๑.๕๑ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๒ /๖๑ ลว. ๑๔/๙/๖๑

๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๓,๑๙๖.๖๓ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๓ /๖๑ ลว. ๑๙/๙/๖๑

๒๑ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์คู่มือ จ านวน ๓๐๐ เล่ม ๕๔,๕๗๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ร าไทยเพรส จ ากดั บ.ร าไทยเพรส จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๔ /๖๑ ลว. ๒๐/๙/๖๑

๒๒ ขออนุมัติจ้างท าเอกสารประกอบการท าสัญญาจ้าง จ านวน ๒ รายการ ๗๑,๗๕๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พีพี เซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ พีพี เซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๕ /๖๑ ลว. ๒๐/๙/๖๑

๒๓ ขออนมุัติจัดจ้างแปลรายงานประจ าป ี๒๕๖๐ จ านวน ๕๐ หนา้ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร.อ.บัญญัติ ศิริปรีชา ร.อ.บัญญัติ ศิริปรีชา ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๖ /๖๑ ลว. ๒๑/๙/๖๑

๒๔ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๑๐,๕๙๓.๐๐ ๑๐,๕๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๗ /๖๑ ลว. ๒๑/๙/๖๑

๒๕ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถเข็นฯ ๒,๒๔๗.๐๐ ๒,๒๔๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๘ /๖๑ ลว. ๒๑/๙/๖๑

๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗๙ /๖๑ ลว. ๒๑/๙/๖๑

                                                                                                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  ตลุำคม  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๒๗ ขออนุมัติจัดจ้างแปลคู่มือฯ จ านวน ๓๐๕ หน้า ๑๓๗,๒๕๐.๐๐ ๑๓๗,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร.อ.บัญญัติ ศิริปรีชา ร.อ.บัญญัติ ศิริปรีชา ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๐ /๖๑ ลว. ๒๑/๙/๖๑

๒๘ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมฝ้าหอ้งประชุมฯ ๕๑,๘๙๕.๐๐ ๕๑,๘๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๑ /๖๑ ลว. ๒๕/๙/๖๑

๒๙ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๒ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๒ /๖๑ ลว. ๒๖/๙/๖๑

๓๐ ขออนุมัต้จัดจ้างซ่อมเครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๙,๕๗๖.๕๐ ๙,๕๗๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง บจก.บางล าภู(ดิจติอล) จ ากดั บจก.บางล าภู(ดิจติอล) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๓ /๖๑ ลว. ๒๖/๙/๖๑

๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๐ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๔ /๖๑ ลว. ๒๖/๙/๖๑

๓๒ ขออนุมัติจดัจา้งผลิตและเผยแพร่สื อออนไลน์ ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๕ /๖๑ ลว. ๒๖/๙/๖๑

๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๘๓-๐๑๕๓ ๖๒,๓๐๖.๑๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เอม็.เอส.ทรัค อนิดัสทรี หจก.ที.เอม็.เอส.ทรัค อนิดัสทรี ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๖ /๖๑ ลว. ๒๗/๙/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๗ นบ ๒,๑๗๕.๓๑ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๗ /๖๑ ลว. ๒๘/๙/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๑,๗๒๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๑ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๓,๙๑๐,๒๗๔.๓๔ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๓๒ /๖๑ ลว. ๑๑/๙/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๗,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๓ /๖๑ ลว. ๑๒/๙/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๔ /๖๑ ลว. ๑๒/๙/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าฯ จ านวน ๒๑ รายการ ๙๖,๙๓๐.๐๐ ๙๖,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วชิยัการไฟฟ้า จ ากดั บ.วชิยัการไฟฟ้า จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๕ /๖๑ ลว. ๑๓/๙/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๑๑ รายการ ๒,๔๗๑.๒๕ ๑๐,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.งานดี จ ากดั บ.งานดี จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๖ /๖๑ ลว. ๑๗/๙/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๑๑ รายการ ๓,๐๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ส านักพิมพ์วญิญูชน จ ากดั บ.ส านักพิมพ์วญิญูชน จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๗ /๖๑ ลว. ๑๗/๙/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๑๑ รายการ ๔,๖๘๒.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๑๓๘ /๖๑ ลว. ๑๗/๙/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ จ านวน ๔ รายการ ๓๖,๘๐๘.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๙ /๖๑ ลว. ๑๙/๙/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ จ านวน ๓ รายการ ๑๖,๒๖๙.๕๐ ๑๘,๙๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๐ /๖๑ ลว. ๒๔/๙/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือบัญช ีจ (๒) จ านวน ๓ รายการ ๑๐,๗๔๓,๗๙๗.๙๒ ๑๐,๗๔๓,๗๙๗.๙๒ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๔๑ /๖๑ ลว. ๒๘/๙/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือบัญช ีจ (๒) จ านวน ๓ รายการ ๒๘,๓๙๘,๙๗๕.๓๖ ๒๘,๓๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๔๒ /๖๑ ลว. ๒๘/๙/๖๑
๔๗ สัญญาจา้งโครงการประชาสัมพันธข์อ้มลู ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชยี จ ากดั บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชยี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๙ /๖๑ ลว. ๒๘/๙/๖๑
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ของโทรศัพท์มอืถอื e-bidding


