
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๗ รายการ ๒๑ อนั ๑,๗๕๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๔ /๖๔ ลว. ๒/๔/๖๔
๒ ขออนุมติัจดัจา้งปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสียฯ ๓๗๐,๔๔๒.๕๖ ๓๗๐,๔๔๒.๕๖ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๕ /๖๔ ลว. ๒/๔/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมไมโครเวฟ ๒,๖๗๕.๑๐ ๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๖ /๖๔ ลว. ๒/๔/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมฝ้าเพดาน ๔๕,๖๒๔.๘๐ ๔๕,๖๒๔.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๗ /๖๔ ลว. ๒/๔/๖๔
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ ๙,๔๑๖.๐๐ ๙,๔๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๘ /๖๔ ลว. ๕/๔/๖๔
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ นบ ๑๐,๔๑๑.๑๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๙ /๖๔ ลว. ๗/๔/๖๔
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๒,๗๑๗.๘๐ ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๐ /๖๔ ลว. ๘/๔/๖๔
๘ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและประชาสัมพนัธ์ทางสื อสิ งพมิพ์ ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อปท.นิวส์ จ ากดั บ.อปท.นิวส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๑ /๖๔ ลว. ๙/๔/๖๔
๙ ขออนุมัติจ้างผลิตและประชาสัมพันธท์าง นสพ เดลินิวส์ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สี พระยาการพิมพ์ จ ากดั บ.สี พระยาการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๒ /๖๔ ลว. ๙/๔/๖๔

๑๐ ขออนุมติัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โมโน บอรดคาซท์ จ ากดั บ.โมโน บอรดคาซท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๓ /๖๔ ลว. ๑๙/๔/๖๔
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๕ นบ ๓,๖๓๕.๘๖ ๓,๖๓๕.๘๖ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๔ /๖๔ ลว. ๑๙/๔/๖๔
๑๒ ขออนมุัติจัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ ๕,๖๗๑.๐๐ ๕,๖๗๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๕ /๖๔ ลว. ๑๙/๔/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๓๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๖ /๖๔ ลว. ๒๑/๔/๖๔
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๗ /๖๔ ลว. ๒๑/๔/๖๔
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือรายชื อฯปี ๖๔ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๘ /๖๔ ลว. ๒๑/๔/๖๔
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๓๒๕๒ นบ ๑,๖๘๓.๖๕ ๑,๖๘๓.๖๕ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๙ /๖๔ ลว. ๒๑/๔/๖๔
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๗ นบ ๒,๖๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๐ /๖๔ ลว. ๒๑/๔/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๐ นบ ๙๔๕.๘๘ ๙๔๕.๘๘ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๑ /๖๔ ลว. ๒๒/๔/๖๔
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑,๔๔๔.๕๐ ๑,๔๔๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวชิยัการชา่ง ร้านวชิยัการชา่ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๒ /๖๔ ลว. ๒๒/๔/๖๔
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งล่ามในการประชมุฯ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพรชยั วทิยเลิศพันธุ์ นายพรชยั วทิยเลิศพันธุ์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๓ /๖๔ ลว. ๒๓/๔/๖๔
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๕ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๔ /๖๔ ลว. ๒๖/๔/๖๔
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๒๑,๖๘๐.๘๘ ๒๑,๖๘๐.๘๘ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๕ /๖๔ ลว. ๒๖/๔/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๔ อนั ๓๔๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๖ /๖๔ ลว. ๒๗/๔/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท ารูปภาพพร้อมกรอบ ๓๘,๕๒๐.๐๐ ๓๘,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๗ /๖๔ ลว. ๒๘/๔/๖๔
๒๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๘ รายการ ๒๐ อนั ๒,๒๘๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๘ /๖๔ ลว. ๒๙/๔/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๗ อนั ๗๑๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๙ /๖๔ ลว. ๒๙/๔/๖๔
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๐ /๖๔ ลว. ๒๙/๔/๖๔
๒๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๕ รายการ ๑๘ อนั ๑,๗๑๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๑ /๖๔ ลว. ๓๐/๔/๖๔
๒๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๑๓๒,๔๒๓.๒๐ ๑๓๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๕ /๖๔ ลว. ๒/๔/๖๔
๓๐ ขออนุมัติจดัซ้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๐ รายการ ๙๙,๗๔๕.๔๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๖ /๖๔ ลว. ๒/๔/๖๔

                                                                                                           สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน  ๒๕๖๔                                                                                       แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๐ เมษำยน  ๒๕๖๔

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๗ /๖๔ ลว. ๒/๔/๖๔
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าเชด็ผม จ านวน ๖๐๐ ผืน ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๘ /๖๔ ลว. ๕/๔/๖๔
๓๓ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๑,๖๓๗,๑๐๐.๐๐ ๑,๖๓๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๙ /๖๔ ลว. ๕/๔/๖๔
๓๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๒,๑๒๙.๓๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๖๐ /๖๔ ลว. ๕/๔/๖๔
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จ านวน ๒๓ รายการ ๖,๒๙๖.๓๕ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด บช. ๖๑ /๖๔ ลว. ๙/๔/๖๔
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๗๙ รายการ ๑๙,๓๙๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๖๒ /๖๔ ลว. ๙/๔/๖๔
๓๗ ขออนุมัติซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๗ รายการ ๒๔๕,๐๔๙,๖๔๐.๐๐ ๒๔๕,๐๔๙,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๖๓ /๖๔ ลว. ๒๓/๔/๖๔
๓๘ ขออนุมติัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๘ รายการ ๒๙,๖๑๕,๐๕๘.๖๐ ๒๙,๖๑๕,๐๕๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๖๔ /๖๔ ลว. ๒๓/๔/๖๔
๓๙ จา้งโครงการจดัท าระบบการเบิกจา่ย ๖๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา กจิการร่วมค้า เอน็พี ประกอบด้วย กจิการร่วมค้า เอน็พี ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ ๒๕ /๖๔ ลว. ๒๑/๔/๖๔

ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกนัตน อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท เน็กซ์เทค เอเชยี จ ากดั บริษัท เน็กซ์เทค เอเชยี จ ากดั เอกสารถกูต้อง
ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-self service) (e-bidding)  และบริษัท พ.ีซีอทีี จ ากดั  และบริษัท พ.ีซีอทีี จ ากดั
กองทุนประกนัสังคม

๔๐ จา้งท าของที ระลึก ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชมุชนทอผ้ามกุเมอืงศรี วสิาหกจิชมุชนทอผ้ามกุเมอืงศรี ราคาต  าสุด จ ๒๖ /๖๔ ลว. ๓๐/๔/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๔๑ จา้งโครงการบริการส่งข้อความส้ันทางโทรศัพท์มือถือ ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั น จ ากดั บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๗ /๖๔ ลว. ๓๐/๔/๖๔
Short Message Service (SMS) เอกสารถกูต้อง

๔๒ จ้างพมิพแ์บบพมิพข์องส านักงานกองทุนเงินทดแทน ๔๐๔,๓๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๘ /๖๔ ลว. ๓๐/๔/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๓ ซ้ือขายระบบศูนยก์ลางเฝ้าระวงั ๒๓๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๘,๙๑๔,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา เอสซีซีเอสโอซี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย เอสซีซีเอสโอซี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด ซ ๙ /๖๔ ลว. ๙/๔/๖๔
และรับมือภยัคุกคามความปลอดภยัคอมพวิเตอร์ อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท ซีเคียวอนิโฟ จ ากดั และ บริษัท ซีเคียวอนิโฟ จ ากดั และ เอกสารถกูต้อง
(SSO Security Operation Center) (e-bidding) บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั

๔๔ เชา่บริการขอ้มลูประกนัสังคม ๓๙๘,๖๓๕,๒๐๐.๐๐ ๔๐๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา TICC and TT Consortium ประกอบด้วย TICC and TT Consortium ประกอบด้วย ราคาต  าสุด ซ ๑๐ /๖๔ ลว. ๑๙/๔/๖๔
Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จ ากดั บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)  และบริษัท ทรู ทัช จ ากดั  และบริษัท ทรู ทัช จ ากดั
๔๕ ซ้ือขายครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการที  ๓) ๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๑๙,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โฟล์ครามรัชโยธนิ จ ากดั บริษัท โฟล์ครามรัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๑๑ /๖๔ ลว. ๒๓/๔/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๖ ซ้ือขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการที  ๑ และ ๒) ๒,๗๗๗,๗๒๐.๐๐ ๒,๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากดั บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๑๒ /๖๔ ลว. ๒๗/๔/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)


