
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศฯ ๘๕,๖๐๐.๐๐ ๘๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๒ /๖๓ ลว. ๑/๗/๖๓
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ่ารุงรักษาฯ ๙,๖๓๐.๐๐ ๙,๖๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๓ /๖๓ ลว. ๒/๗/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๘ นบ ๒,๒๕๕.๐๓ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๔ /๖๓ ลว. ๘/๗/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๙ นบ ๒๙,๕๑๕.๔๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๕ /๖๓ ลว. ๘/๗/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๘ นบ ๓,๗๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๖ /๖๓ ลว. ๙/๗/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๓ นบ ๓,๕๔๓.๓๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๗ /๖๓ ลว. ๑๓/๗/๖๓
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๕ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๘ /๖๓ ลว. ๑๓/๗/๖๓
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมระบบประปา ๔๒๕,๙๑๓.๕๐ ๔๒๕,๙๑๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จา่กดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๑๙๙ /๖๓ ลว. ๑๔/๗/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๑ นบ ๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๐ /๖๓ ลว. ๑๔/๗/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๗ นบ ๔,๑๙๗.๖๑ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๑ /๖๓ ลว. ๑๔/๗/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน ๓ รายการ ๖ อนั ๕๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๒ /๖๓ ลว. ๑๔/๗/๖๓
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน ๔ รายการ ๘ อนั ๙๖๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๓ /๖๓ ลว. ๑๔/๗/๖๓
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๒,๔๗๕.๐๗ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๔ /๖๓ ลว. ๑๖/๗/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๖ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๕ /๖๓ ลว. ๑๖/๗/๖๓
๑๕ ขออนุมติัท่าแมสฯ ๒,๙๙๖.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต กรุ๊ป จา่กดั บ.สปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต กรุ๊ป จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๖ /๖๓ ลว. ๑๖/๗/๖๓
๑๖ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพแ์ฟม้ประวติัข้าราชการ จ่านวน ๔๐๐ แฟม้ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จา่กดั บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๗ /๖๓ ลว. ๑๗/๗/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ่ารุงรักษาฯ ๒๑,๔๐๐.๐๐ ๒๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๘ /๖๓ ลว. ๑๗/๗/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งตกแต่งสถานที่ฯ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิชัน่ แอนด์ อิเล็คทริค จา่กัด บ.แมเนจเม้นท์ เอ็กซิบิชัน่ แอนด์ อิเล็คทริค จา่กัด ราคาต่่าสุด บจ. ๒๐๙ /๖๓ ลว. ๑๗/๗/๖๓
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ่ารุงรักษาฯ ๑๔,๒๓๑.๐๐ ๑๔,๒๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๐ /๖๓ ลว. ๒๐/๗/๖๓
๒๐ ขออนมุัติจัดจ้างซักรีดท่าความสะอาดผ้าปโูต๊ะ จ่านวน ๓๔๗ผืน ๑๗,๗๖๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางลัดดา แสงมณี นางลัดดา แสงมณี ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๑ /๖๓ ลว. ๒๑/๗/๖๓
๒๑ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพห์นังสือท่าเนียบฯ จ่านวน ๑๑๐ เล่ม ๓๕,๒๐๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๒ /๖๓ ลว. ๒๔/๗/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๔,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจา่กดั นายจรัญ ปัญญารมย์ ห้างหุ้นส่วนจา่กดั นายจรัญ ปัญญารมย์ ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๓ /๖๓ ลว. ๒๙/๗/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๗,๖๓๓.๓๘ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๔ /๖๓ ลว. ๒๙/๗/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต ๑๔๖๘ นบ ๒,๔๖๗.๕๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๕ /๖๓ ลว. ๒๙/๗/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระเป๋าฯ ๒๒,๔๔๐.๐๐ ๒๘,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมี่ยม แอนด์ แพค จา่กดั บ.สกลุไชยพรีเมี่ยม แอนด์ แพค จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๖ /๖๓ ลว. ๓๐/๗/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๓๕๙๓ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๗ /๖๓ ลว. ๓๑/๗/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ ๗๕๗๐ นบ ๒,๖๘๔.๖๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๘ /๖๓ ลว. ๓๑/๗/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองชดุหูฟังฯ ๑,๘๘๓.๒๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต่่าสุด บจ. ๒๑๙ /๖๓ ลว. ๓๑/๗/๖๓
๒๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ่านวน ๔ รายการ ๘,๕๓๒.๑๘ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จา่กดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จา่กดั (มหาชน) ราคาต่่าสุด บช. ๑๐๙ /๖๓ ลว. ๑/๗/๖๓
๓๐ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโทรสาร จ่านวน ๑ รายการ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๐ /๖๓ ลว. ๙/๗/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน จ่านวน ๔ รายการ ๑๑๔,๙๑๘.๐๐ ๑๑๔,๙๑๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จา่กดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จา่กดั ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๑ /๖๓ ลว. ๑๔/๗/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าฯจา่นวน ๓ รายการ ๕๒,๔๓๐.๐๐ ๕๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียร่ิง เทคโนโลย ีจา่กดั บ.ไอที เอน็จเินียร่ิง เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๒ /๖๓ ลว. ๑๕/๗/๖๓
๓๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จา่นวน ๒ รายการ ๑๐,๙๙๔.๒๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๓ /๖๓ ลว. ๑๕/๗/๖๓
๓๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ่านวน ๓ รายการ ๙๒,๑๒๗.๐๐ ๙๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จา่กดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จา่กดั (มหาชน) ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๔ /๖๓ ลว. ๑๖/๗/๖๓
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ่านวน ๑ รายการ ๖,๙๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๕ /๖๓ ลว. ๑๗/๗/๖๓
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จา่นวน ๒ รายการ ๓,๓๑๗.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๖ /๖๓ ลว. ๒๐/๗/๖๓
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ่านวน ๒ รายการ ๔,๑๑๙.๕๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๗ /๖๓ ลว. ๒๐/๗/๖๓
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าหมกึสีด่า จา่นวน ๑๐๐ มว้น ๘๐,๒๕๐.๐๐ ๘๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๘ /๖๓ ลว. ๒๙/๗/๖๓
๓๙ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์โทรทศัน ์แอลอีดี จ่านวน ๑ เคร่ือง ๘,๕๖๐.๐๐ ๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต่่าสุด บช. ๑๑๙ /๖๓ ลว. ๓๐/๗/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๓ รายการ ๘,๗๓๑.๐๐ ๙,๑๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต่่าสุด บช. ๑๒๐ /๖๓ ลว. ๓๐/๗/๖๓
๔๑ จา้งพิมพ์ใบแจง้การประเมนิเงินสมทบกองทุน ๙๐๕,๒๒๐.๐๐ ๑,๒๖๙,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท์ จา่กดั บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท์ จา่กดั ราคาต่่าสุด จ ๗๘ /๖๓ ลว. ๘/๗/๖๓

เงินทดแทนประจ่าปี ๒๕๖๔ (กท.๒๖ ก) และแบบแสดง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
เงินค่าจ้างประจ่าปกีองทนุเงินทดแทน (กท.๒๐ ก) (e-bidding)
 พร้อมพิมพ์ทะเบียนคุมแบบใบประเมินฯ และรายงานค่าจ้าง

๔๒ จ้างพฒันาระบบสารสนเทศงานประกันสังคม กรณี ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั่น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั่น จา่กดั ราคาต่่าสุด จ ๗๙ /๖๓ ลว. ๑๓/๗/๖๓
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เอกสารถกูต้อง

๔๓ จา้งท่าของที่ระลึก ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๑,๗๕๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท รอยลั เบญจรงค์ จา่กดั บริษัท รอยลั เบญจรงค์ จา่กดั ราคาต่่าสุด จ ๘๐ /๖๓ ลว. ๑๕/๗/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๔ จา้งผลิตและออกอากาศส่ือโทรทัศน์ : สารคดีขา่ว ๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท วชัรพล จา่กดั บริษัท วชัรพล จา่กดั ราคาต่่าสุด จ ๘๑ /๖๓ ลว. ๒๒/๗/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๕ ซ้ือขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๔๒๒,๓๓๘.๐๐ ๖๒๘,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บริษัท บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต่่าสุด ช ๑๐ /๖๓ ลว. ๑/๗/๖๓
จา่นวน ๓ รายการ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๔๖ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั ราคาต่่าสุด ช ๑๑ /๖๓ ลว. ๒๔/๗/๖๓

เอกสารถกูต้อง


