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ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมัติจา้งพิมพ์หนังสือแผนปฎิบัติงานราชการ สนง. สปส. ระยะ ๓ ปี ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๖ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าเอกสารการท่าสัญญาฯปี ๖๓ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พีพี กอ็ปปี้เซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวสัด์ิ พพี ีก็อปปีเ้ซ็นเตอร์ โดยนางจารุวรรณ พรสวัสด์ิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๗ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒
๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.จเีอม็เอม็แกรมมี  จา่กดั (มหาชน) บ.จเีอม็เอม็แกรมมี  จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๘ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องบันทึกเสียงฯ ๒,๖๗๕.๐๐ ๒,๖๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑๙ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมบ่ารุงทรัพยสิ์นฯ ๒๖,๓๒๒.๐๐ ๒๖,๓๒๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๐ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโถปัสสาวะชายฯ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๑ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒
๗ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระเป๋าสะพายฯ จ่านวน ๕๘๐ ใบ ๗๕,๔๐๐.๐๐ ๗๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางกลุวดี ตันติชริาวดี นางกลุวดี ตันติชริาวดี ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๒ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระเป๋า จา่นวน ๑๐๐ ใบ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๓ /๖๒ ลว. ๖/๘/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งท่าโล่ จา่นวน ๔๔ โล่ ๔๗,๐๘๐.๐๐ ๔๗,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๔ /๖๒ ลว. ๘/๘/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๗ นบ ๔,๕๑๕.๔๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๕ /๖๒ ลว. ๘/๘/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๗ นบ ๑,๗๗๐.๓๒ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๖ /๖๒ ลว. ๙/๘/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท่าความสะอาดผ้าปูโต๊ะฯ ๑๗,๐๙๐.๐๐ ๑๗,๐๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแฟมลีิ ซักรีด ร้านแฟมลีิ ซักรีด ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๗ /๖๒ ลว. ๑๔/๘/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจา้งถา่ยเอกสารฯ ๑๙,๓๘๖.๐๐ ๑๙,๘๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง กอ็ปปี้ ปร้ิน กอ็ปปี้ ปร้ิน ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๘ /๖๒ ลว. ๑๔/๘/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๔ รายการ ๖๓๐.๐๐ ๖๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒๙ /๖๒ ลว. ๑๕/๘/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านชลเบาะรถยนต์ ร้านชลเบาะรถยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๐ /๖๒ ลว. ๑๖/๘/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์เครื องออกกา่ลังฯ ๘,๘๘๑.๐๐ ๘,๘๘๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรีแพร์ฟิตเนส ร้านรีแพร์ฟิตเนส ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๑ /๖๒ ลว. ๑๖/๘/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์ประกนัสังคมส่าหรับ ๒๘๕,๖๙๐.๐๐ ๒๘๕,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๒ /๖๒ ลว. ๑๖/๘/๖๒

ผู้ประกนัตนที เป็นคนต่างด้าว ๑๕๐,๐๐๐ ใบ ราคาต ่าสุด
๑๘ ขออนุมติัจา้งสื อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ๓๙๕,๙๐๐.๐๐ ๓๙๕,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สยามรัฐ สยามรัฐ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๓ /๖๒ ลว. ๑๙/๘/๖๒
๑๙ จา้งท่ากระเป๋า จา่นวน ๒๖๐ ใบ ๔๖,๘๐๐.๐๐ ๔๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๔ /๖๒ ลว. ๑๙/๘/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๒,๖๖๖.๙๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๕ /๖๒ ลว. ๒๐/๘/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๗ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๖ /๖๒ ลว. ๒๐/๘/๖๒
๒๒ ขออนุมติัซ่อมเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ ๕,๙๙๒.๐๐ ๕,๙๙๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๗ /๖๒ ลว. ๒๐/๘/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๓,๗๗๘.๗๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๘ /๖๒ ลว. ๒๑/๘/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๖ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓๙ /๖๒ ลว. ๒๑/๘/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจา้งถา่ยเอกสารฯ ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้าน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๐ /๖๒ ลว. ๒๑/๘/๖๒
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมกล้องดิจติอลและเลนส์ ๑๑,๙๕๗.๒๕ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.บางล่าภู(ดิจทิาวน์) บจก.บางล่าภู(ดิจทิาวน์) ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๑ /๖๒ ลว. ๒๒/๘/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๒๙ นบ ๒,๑๗๙.๐๖ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๒ /๖๒ ลว. ๒๒/๘/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๗ นบ ๒,๒๕๕.๐๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๓ /๖๒ ลว. ๒๒/๘/๖๒
๒๙ ขออนุมติัจา้งสื อโทรทัศน์รายการขา่วขน้ คนเนชั น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เนชั น บรอดแคสต้ัง คอร์ปอเรชั น (มหาชน) บจก.เนชั น บรอดแคสต้ัง คอร์ปอเรชั น (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๔ /๖๒ ลว. ๒๒/๘/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  กันยำยน ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๐ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน ๒๓ ดวง ๗ รายการ ๒,๑๒๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๕ /๖๒ ลว. ๒๒/๘/๖๒
๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน ๕ รายการ ๘ ดวง ๗๑๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๖ /๖๒ ลว. ๒๒/๘/๖๒
๓๒ ขออนุมติัซ่อมแซมบ่ารุงรักษาทรัพยสิ์นราชการ ๕๖,๑๗๕.๐๐ ๕๖,๑๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.แสงอรุณ เดคคอร์ บจก.แสงอรุณ เดคคอร์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๗ /๖๒ ลว. ๒๓/๘/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๙๓๑ นบ ๒,๘๔๓.๕๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๘ /๖๒ ลว. ๒๖/๘/๖๒
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๗ นบ ๑,๓๗๒.๒๘ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๔๙ /๖๒ ลว. ๒๖/๘/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน ๑๙ รายการ ๒๗ ดวง ๒,๔๙๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๐ /๖๒ ลว. ๒๗/๘/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งท่าโล่ฯ จา่นวน ๕๕ โล่ ๘๒,๕๐๐.๐๐ ๘๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางจนิจนา แกว้เกา้ นางจนิจนา แกว้เกา้ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๑ /๖๒ ลว. ๒๗/๘/๖๒
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๕๐ นบ ๒,๗๘๖.๒๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๒ /๖๒ ลว. ๒๘/๘/๖๒
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๖ ๖,๕๒๖.๔๗ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๓ /๖๒ ลว. ๒๙/๘/๖๒
๓๙ ขออนุมัติจัดจ้างท่าโล่รางวัลสถานพยาบาล จ่านวน ๒๓ โล่ ๓๖,๙๑๕.๐๐ ๔๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๔ /๖๒ ลว. ๒๙/๘/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๓ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๕ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๖ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๖ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๓ รายการ ๓๑๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๗ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๙ รายการ ๙๒๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๒๕๘ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒
๔๒ ขออนมุัติจัดซ้ือวสัดุเครื องเขียนและอุปกรณ์ จ่านวน ๒ รายการ ๕,๙๑๕.๐๐ ๕,๙๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๒ /๖๒ ลว. ๑/๘/๖๒
๔๓ ขออนนุมติัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเขา้ห้องสมดุ ๙,๖๘๐.๐๐ ๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั น จา่กดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั น จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๓ /๖๒ ลว. ๕/๘/๖๒

ส่านักงานประกนัสังคม
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๔ รายการ ๑๔,๗๑๒.๕๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๔ /๖๒ ลว. ๖/๘/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๒ รายการ ๔,๑๗๓.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๕ /๖๒ ลว. ๘/๘/๖๒
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ฯ จ่านวน ๔ รายการ ๘,๘๒๗.๕๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๖ /๖๒ ลว. ๘/๘/๖๒
๔๗ ขออนุมติัเชา่สถานที ฯ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อมรปิ่นทิพย ์จา่กดั บ.อมรปิ่นทิพย ์จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๗ /๖๒ ลว. ๘/๘/๖๒
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑๖ รายการ ๔๖๔,๒๔๐.๙๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๘ /๖๒ ลว. ๙/๘/๖๒
๔๙ ขออนมุัติจัดซ้ือหนงัสือ (e-Book) จ่านวน ๑๑๓ รายการ ๔๔,๐๔๑.๐๐ ๔๔,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๔๙ /๖๒ ลว. ๙/๘/๖๒
๕๐ ขอเชา่ชดุวสัดุอปุกรณ์ จา่นวน ๑๐ ชดุ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. คอนเนคไดแอก โนสติสก ์จา่กดั บ. คอนเนคไดแอก โนสติสก ์จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๐ /๖๒ ลว. ๙/๘/๖๒
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๒ รายการ ๑๔,๓๘๐.๘๐ ๑๔,๓๘๐.๘๐ เฉพาะเจาะจง หสม รวมอปุกรณ์ หสม รวมอปุกรณ์ ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๑ /๖๒ ลว. ๙/๘/๖๒
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือล้อรถเขน็ จา่นวน ๒ รายการ ๒,๕๖๘.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๒ /๖๒ ลว. ๙/๘/๖๒
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๔ รายการ ๒๙,๔๒๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทีกา้ จา่กดั บ.โฟทีกา้ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๓ /๖๒ ลว. ๙/๘/๖๒
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือเครื องคิดเลขจ จา่นวน ๑๐ เครื อง ๑๖,๑๒๐.๐๐ ๑๖,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๔ /๖๒ ลว. ๑๓/๘/๖๒
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จา่นวน ๑๐ รายการ ๒๐,๓๕๑,๐๐๙.๖๕ ๒๐,๓๕๑,๐๐๙.๖๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๕ /๖๒ ลว. ๑๙/๘/๖๒
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จา่นวน ๒ รายการ ๘๑๘.๕๕ ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๖ /๖๒ ลว. ๒๐/๘/๖๒
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จา่นวน ๓ รายการ ๔,๘๓๖.๔๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ. เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๗ /๖๒ ลว. ๒๑/๘/๖๒
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๔,๔๖๔.๐๔ ๔,๔๖๔.๐๔ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๘ /๖๒ ลว. ๒๖/๘/๖๒
๕๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๑ รายการ ๑๘๘,๓๒๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลีกา้ บิสสิเนส จา่กดั บ.ลีกา้ บิสสิเนส จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕๙ /๖๒ ลว. ๒๖/๘/๖๒
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๖๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑๕ รายการ ๒๓๔,๔๒๐.๙๕ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๖๐ /๖๒ ลว. ๒๖/๘/๖๒
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ ฮาร์ดิสพกพา จา่นวน ๒๕ ตัว ๖๒,๐๖๐.๐๐ ๖๒,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๖๑ /๖๒ ลว. ๒๖/๘/๖๒
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์เครื องโทรสารฯ ๔๔,๙๔๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดูวนิ อนิเตอร์ ซัพพลาย จา่กดั บ.ดูวนิ อนิเตอร์ ซัพพลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๖๒ /๖๒ ลว. ๒๘/๘/๖๒
๖๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๔ รายการ ๒๙,๔๒๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลีกา้ บิสสิเนส จา่กดั บ.ลีกา้ บิสสิเนส จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๖๓ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒
๖๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๑ รายการ ๒,๔๑๘.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๖๔ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒
๖๕ จ้างโครงการประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารประกันสังคม ๑,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชยี จา่กดั บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชยี จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๓๕ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒

ผ่านระบบ SMS ของโทรศัพท์มอืถอื เอกสารถกูต้อง
๖๖ จา้งพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธง์านประกนัสังคม ๖,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ ราคาต ่าสุด จ ๑๓๖ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒

โดยส่านักงานกจิการโรงพิมพ์ โดยส่านักงานกจิการโรงพิมพ์ เอกสารถกูต้อง
๖๗ จา้งพิมพ์คู่มอืผู้ประกนัตน ๓๙,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จา่กดั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จา่กัด ราคาต ่าสุด จ ๑๓๗ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๖๘ จ้างโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที ส่านักงานประกันสังคม ๔๒,๒๖๒,๕๐๐.๐๐ ๔๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา ศักด์ิชยั การ์เมน้ท์ ศักด์ิชยั การ์เมน้ท์ ราคาต ่าสุด จ ๑๓๘ /๖๒ ลว. ๓๐/๘/๖๒

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๙ สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์ส่านักงาน ๓๗,๘๗๘.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จา่กดั บริษัท กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด ซ ๑๕ /๖๒ ลว. ๒๐/๘/๖๒
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๐ สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์ส่านักงาน ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จา่กดั บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จา่กดั ราคาต ่าสุด ซ ๑๖ /๖๒ ลว. ๒๒/๘/๖๒
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๑ สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์ส่านักงาน ๒๑๒,๔๐๐.๐๐ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิช เฟอร์นิเจอร์ จา่กดั บริษัท เค.เอส.แอล.ออฟฟิช เฟอร์นิเจอร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุด ซ ๑๗ /๖๒ ลว. ๒๘/๘/๖๒
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)


