
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๖ รายการ ๔๕ อนั ๕,๗๓๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๑ /๖๓ ลว. ๔/๓/๖๓
๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๑ รายการ ๖๐ อนั ๕,๗๖๐.๐๐ ๕,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๒ /๖๓ ลว. ๕/๓/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๘ นบ ๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๗๓ /๖๓ ลว. ๑๐/๓/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๙ นบ ๑,๘๘๓.๒๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๔ /๖๓ ลว. ๑๐/๓/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๕ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๗๕ /๖๓ ลว. ๑๐/๓/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๖,๑๔๑.๙๖ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๖ /๖๓ ลว. ๑๑/๓/๖๓
๗ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๖ นบ ๔,๗๓๗.๙๖ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๗ /๖๓ ลว. ๑๑/๓/๖๓
๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๒๗๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๘ /๖๓ ลว. ๑๒/๓/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตสื อประชาสัมพันธ์ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๙ /๖๓ ลว. ๑๒/๓/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๐ นบ ๒,๖๐๘.๑๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๐ /๖๓ ลว. ๑๓/๓/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๙๙๐ นบ ๕,๔๕๗.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๘๑ /๖๓ ลว. ๑๗/๓/๖๓
๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๘๒ /๖๓ ลว. ๑๗/๓/๖๓
๑๓ ขออนุมัติจ้างฉีดพอ่จ ากัดเชือ้โรคไวรัส COVID-19 ๒๔,๘๐๓.๘๐ ๒๔,๘๐๓.๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน็ริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท เอน็ริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๓ /๖๓ ลว. ๑๘/๓/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๖ อนั ๔๘๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๔ /๖๓ ลว. ๑๙/๓/๖๓
๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นิวส์ เมคเกอร์ จ ากดั บ.นิวส์ เมคเกอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๕ /๖๓ ลว. ๑๙/๓/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.หนึ งแปดเกา้ มเีดีย พลัส หจก.หนึ งแปดเกา้ มเีดีย พลัส ราคาต  าสุด บจ. ๘๖ /๖๓ ลว. ๑๙/๓/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเกา้อี้ฯ ๔,๓๘๗.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส. โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส. โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. ๘๗ /๖๓ ลว. ๑๙/๓/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๖ อนั ๖๕๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๘ /๖๓ ลว. ๒๐/๓/๖๓
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๖ อนั ๑๘๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๙ /๖๓ ลว. ๒๐/๓/๖๓
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๐ นบ ๑,๓๓๐.๕๕ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๐ /๖๓ ลว. ๒๐/๓/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮภ ๙๙๙๘ กทม ๑๑,๐๗๔.๕๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์-ราม รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์-ราม รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๑ /๖๓ ลว. ๒๐/๓/๖๓
๒๒ ขออนุมติัดจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ ๗๕๖๔ ๑,๗๘๔.๒๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๒ /๖๓ ลว. ๒๐/๓/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถเขน็ฯ ๑,๙๒๖.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส. โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส. โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. ๙๓ /๖๓ ลว. ๒๐/๓/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑๙,๐๙๑.๔๘ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๔ /๖๓ ลว. ๒๓/๓/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเครื องปรับอากาศฯ ๘๗,๐๙๘.๐๐ ๘๗,๐๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจก. เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๙๕ /๖๓ ลว. ๒๓/๓/๖๓
๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือส าคัญกองทุนประกนัสังคม ๙๑,๒๑๗.๕๐ ๙๑,๒๑๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๖ /๖๓ ลว. ๒๔/๓/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือกองทุนเงินทดแทน ๙๙,๕๑๐.๐๐ ๙๙,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๗ /๖๓ ลว. ๒๔/๓/๖๓
๒๘ ขออนุมัติจัดจ้างคู่มือระบบตรวจสถานประกอบการ ๔๑,๗๓๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจดิจรัสการพิมพ์ (2005) จ ากดั บ.เจดิจรัสการพิมพ์ (2005) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๘ /๖๓ ลว. ๒๔/๓/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ๒๔๘๓ นบ ๓,๑๔๒.๐๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๙ /๖๓ ลว. ๒๖/๓/๖๓
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล๓๓๖๐ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๐ /๖๓ ลว. ๒๖/๓/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั บ.หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๑ /๖๓ ลว. ๒๗/๓/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๓๐,๐๕๐.๐๐ ๓๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางลัดดา แสงมณี นางลัดดา แสงมณี ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๒ /๖๓ ลว. ๓๐/๓/๖๓

จ านวน ๕๗๙ ผืน 
๓๓ ขออนุมติัจา้งผลิตและออกอกาศสื อโทรทัศน์ฯ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อมรินทร์ เทเลวชิั น จ ากดั บ.อมรินทร์ เทเลวชิั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๓ /๖๓ ลว. ๓๐/๓/๖๓
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สารสู่อนาคต จ ากดั บ.สารสู่อนาคต จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๔ /๖๓ ลว. ๓๐/๓/๖๓
๓๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ๑๖ รายการ ๒๗ อัน ๒,๒๕๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๕ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งเปลี ยนกระจกฯ ๒๙,๙๖๐.๐๐ ๒๙,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๖ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๗นบ ๓,๑๗๔.๑๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๗ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
๓๘ ขออนุมตัจดัจา้งท าของรางวลั/ จ านวน ๓ รายการ ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมี ยม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมี ยม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๘ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จ านวน ๓๐ รายการ ๘,๑๓๖.๐๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด บช. ๖๒ /๖๓ ลว. ๕/๓/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จ านวน ๗๙ รายการ ๑๗,๙๙๙.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๖๓ /๖๓ ลว. ๕/๓/๖๓
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จ านวน ๑๒ รายการ ๒,๗๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.งานดี จ ากดั บ.งานดี จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๔ /๖๓ ลว. ๕/๓/๖๓
๔๒ ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑๑ รายการ ๑๒๑,๖๔๘.๓๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๕ /๖๓ ลว. ๑๐/๓/๖๓
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๙,๔๕๔.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้ายสยามไลบรารี ร้ายสยามไลบรารี ราคาต  าสุด บช. ๖๖ /๖๓ ลว. ๑๒/๓/๖๓
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๓ รายการ ๗,๑๓๗,๗๙๙.๓๕ ๑๗,๖๖๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๖๗ /๖๓ ลว. ๑๓/๓/๖๓
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๐๐๑,๔๒๕.๐๐ ๑๑,๐๐๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๖๘ /๖๓ ลว. ๑๓/๓/๖๓
๔๖ ขออนุมติัซ้ือเครื อวัดอณุหภมูอินิฟราเรด แอลกอฮอล์ ๖๕,๐๙๘.๘๐ ๖๕,๐๙๘.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ. แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ. แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๖๙ /๖๓ ลว. ๑๘/๓/๖๓

และวสัดุส าหรับท าความสะอาด
๔๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๔๑,๔๐๐,๖๒๖.๐๐ ๔๑,๔๐๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๗๐ /๖๓ ลว. ๑๙/๓/๖๓
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๗ รายการ ๒๒๑,๖๖๓,๔๒๐.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๖๑,๐๖๔.๑๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๗๑ /๖๓ ลว. ๑๙/๓/๖๓
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน วสัดุยานพาหนะ ๔๑๔,๕๕๐.๑๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ. เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๒ /๖๓ ลว. ๒๔/๓/๖๓

และวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๓๒ รายการ
๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๘๔,๗๔๔.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) บ.ริโก ้(ประเทศไทย) ราคาต  าสุด บช. ๗๓ /๖๓ ลว. ๒๔/๓/๖๓
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๒,๐๘๗,๕๕๒.๕๐ ๒,๐๘๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๗๔ /๖๓ ลว. ๒๔/๓/๖๓
๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๓,๖๙๑.๕๐ ๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๕ /๖๓ ลว. ๒๕/๓/๖๓
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวดัอุณหภมูิอินฟราเรด จ านวน ๒ อัน ๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด บ.คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จ ากัด ราคาต  าสุด บช. ๗๖ /๖๓ ลว. ๒๖/๓/๖๓
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือดรัมส าหรับเครื องพมิพฯ์ จ านวน ๑ อัน ๕,๙๙๒.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๗ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
๕๕ จา้งผลิตวัสดุประชาสัมพนัธ์วันแรงงานแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักงานกจิการโรงงานในอารักษ์ ส านักงานกจิการโรงงานในอารักษ์ ราคาต  าสุด จ ๕๔ /๖๓ ลว. ๙/๓/๖๓

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกสารถกูต้อง
๕๖ จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหาร ๙๐,๕๓๕,๘๐๐.๐๐ ๑๓๖,๔๙๕,๘๐๐.๐๐ ประกวดราคา ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย  ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย  ราคาต  าสุด จ ๕๕ /๖๓ ลว. ๒๐/๓/๖๓

ศูนยค์อมพิวเตอร์ (Cloud) อเิล็กทรอนิกส์ บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding) บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั

๕๗ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน ๕,๗๗๙,๙๒๐.๐๐ ๕,๙๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๖ /๖๓ ลว. ๒๔/๓/๖๓



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

เอกสารถกูต้อง
๕๘ จา้งพิมพ์วารสารประกนัสังคม ปี ๒๕๖๓ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนยสื์ อ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนยสื์ อ ราคาต  าสุด จ ๕๗ /๖๓ ลว. ๒๖/๓/๖๓

และสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม และสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง
๕๙ จา้งสมคัรสมาชกิ CEIC ๘๗๙,๕๔๐.๐๐ ๙๐๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๘ /๖๓ ลว. ๒๖/๓/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๖๐ จ้างที ปรึกษา (โครงการเพื อศึกษาวิจัยเรื อง “การศึกษา ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ ราคาต  าสุด จ ๕๙ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓

เปรียบเทียบผลลัพธก์ารรอดชีพของผู้ประกันตน โรงพยาบาลรามาธบิดี โรงพยาบาลรามาธบิดี เอกสารถกูต้อง
หลังการรักษาด้วยวิธีบ าบัดทดแทนไต ระหว่างวิธี
การฟอกเลือดด้วยเครื องไตเทียมกบัการล้าง
ชอ่งท้องด้วยน้ ายาอยา่งถาวร”)

๖๑ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๑,๙๒๕,๗๐๐.๐๐ ๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สยามราชธานี จ ากดั บริษัท สยามราชธานี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๐ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๒ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๑,๙๒๐,๗๕๐.๐๐ ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๑ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๓ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โปร แดท จ ากดั บริษัท โปร แดท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๒ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๔ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๑,๙๓๐,๖๐๐.๐๐ ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดาต้าเน็ทเวคิแมนเน็จจิ ง จ ากดั บริษัท ดาต้าเน็ทเวคิแมนเน็จจิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๓ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๕ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๔ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๖ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๑,๘๔๓,๑๕๕.๐๐ ๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ราคาต  าสุด จ ๖๕ /๖๓ ลว. ๓๑/๓/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๗ เชา่ระบบปฏิบัติการ OS/390 ๕๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๓๐๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๔ /๖๓ ลว. ๕/๓/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๖๘ เชา่ระบบเครือขา่ย MPLS ๘๖,๐๒๘.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๕ /๖๓ ลว. ๓๐/๓/๖๓
เอกสารถกูต้อง


