
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดังานสถานที่และนิทรรศการ ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๖๓ /๖๓ ลว. ๒/๙/๖๓
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๓ นบ ๒๗,๔๒๙.๙๙ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๖๔ /๖๓ ลว. ๙/๙/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศฯ ๙,๖๓๐.๐๐ ๙,๖๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๖๕ /๖๓ ลว. ๙/๙/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๙ นบ ๔,๘๖๖.๓๖ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๖๖ /๖๓ ลว. ๙/๙/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัตกแต่งสถานที่ฯ ๓๗๘,๗๘๐.๐๐ ๓๗๘,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๖๗ /๖๓ ลว. ๑๐/๙/๖๓
๖ ขออนุมติัจา้งวา่งงานฯ ๒ เดือน ๑๙,๘๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาวรรณ บุญยรัิญ นางสาวผกาวรรณ บุญยรัิญ ราคาต่ าสุด บจ. ๒๖๘ /๖๓ ลว. ๑๐/๙/๖๓
๗ ขออนุมติัจา้งวา่งงานฯ ๒ เดือน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธรณ์เทพ ปัทมคัมภ์ นายธรณ์เทพ ปัทมคัมภ์ ราคาต่ าสุด บจ. ๒๖๙ /๖๓ ลว. ๑๐/๙/๖๓
๘ ขออนุมติัจา้งวา่งงานฯ ๒ เดือน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรปรียา  เผือกเนียร นางสาวอรปรียา  เผือกเนียร ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๐ /๖๓ ลว. ๑๐/๙/๖๓
๙ ขออนุมติัจา้งวา่งงานฯ ๒ เดือน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ ท าทอง นางสาวพัชรินทร์ ท าทอง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๑ /๖๓ ลว. ๑๐/๙/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจา้งวา่งงานฯ ๒ เดือน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายณัทกร  ชาญนิธศิธ ารงกลุ นายณัทกร  ชาญนิธศิธ ารงกลุ ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๒ /๖๓ ลว. ๑๐/๙/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๔ อนั ๓๖๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๓ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๖ อนั ๕๕๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๔ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น ๒๗,๘๒๐.๐๐ ๒๗,๘๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๕ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถปรับอากาศฯ ๓๓,๙๐๐.๐๐ ๓๓,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๖ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลังกาย ๖,๘๔๘.๐๐ ๖,๘๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรีแพร์ฟิตเนส ร้านรีแพร์ฟิตเนส ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๗ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๘ อนั ๘๔๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๘ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๑๗ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔๓ รายการ ๖๖ อนั ๗,๒๒๐.๐๐ ๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๗๙ /๖๓ ลว. ๑๖/๙/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ ๖,๓๑๔.๗๑ ๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๐ /๖๓ ลว. ๑๖/๙/๖๓
๑๙ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์  แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์  แทรเวล จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๑ /๖๓ ลว. ๑๗/๙/๖๓
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๔ อนั ๓๐๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๒ /๖๓ ลว. ๑๗/๙/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๓ /๖๓ ลว. ๑๘/๙/๖๓
๒๒ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๗ นบ ๓,๕๑๘.๗๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๔ /๖๓ ลว. ๒๒/๙/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๕ นบ ๓,๖๑๕.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๕ /๖๓ ลว. ๒๒/๙/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งกจิกรรมนิทรรศการฯ ๔๙๗,๒๒๐.๐๐ ๔๙๗,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อมิเมจ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั บ.อมิเมจ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๖ /๖๓ ลว. ๒๒/๙/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์คู่มอืฯ ๖,๘๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๗ /๖๓ ลว. ๒๓/๙/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๘ นบ ๒๑,๐๐๙.๔๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๘ /๖๓ ลว. ๒๓/๙/๖๓
๒๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑๑ อนั ๑,๑๓๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๘๙ /๖๓ ลว. ๒๔/๙/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๐ นบ ๓,๗๐๘.๗๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๐ /๖๓ ลว. ๒๔/๙/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๗ นบ ๒,๖๘๖.๒๔ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๑ /๖๓ ลว. ๒๔/๙/๖๓
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งโครงการวา่งงาน ๑๙,๘๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วา่ที่ ร.ต.หญิง วรรณิศา ชจูตุัรัส วา่ที่ ร.ต.หญิง วรรณิศา ชจูตุัรัส ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๒ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกันยำยน ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งโครงการวา่งงาน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวรรณ  บางยาง นางสาวโสภาวรรณ  บางยาง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๓ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งโครงการวา่งงาน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ ปิ่นทอง นางสาวอรอนงค์ ปิ่นทอง ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๔ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งโครงการวา่งงาน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา ดอกสวย นางสาวสุชาดา ดอกสวย ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๕ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งโครงการวา่งงาน ๑๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรีภัทร ออ่นปาน นายวรีภัทร ออ่นปาน ราคาต่ าสุด ๒๙๖ ๒๘/๙/๖๓
๓๕ ขออนุมัติจัดจ้างซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะฯ ๓๖,๑๔๐.๐๐ ๓๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง FAMILY ซัก อบ รีด โดยนางลัดดา แสงมณี FAMILY ซัก อบ รีด โดยนางลัดดา แสงมณี ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๗ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๔๙,๕๐๐.๐๐ ๔๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอาชาไนย  ประมวลวจิติร นายอาชาไนย  ประมวลวจิติร ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๘ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑,๕๖๗.๕๕ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส. โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส. โพธิ์ชยั 2551 ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๙ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๓๘ ขออนมุัติจัดจ้างพพิม์หนงัสือประชุมวชิาการประกันสังคมป ี๖๒ ๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๐ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าของที่ระลึกฯ ๓๕๕,๗๗๕.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จ ากดั บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๑ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถปรับอากาศฯ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๒ /๖๓ ลว. ๓๐/๙/๖๓
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ บบ ๘๙๔๓ ๑,๔๙๑.๕๘ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๓ /๖๓ ลว. ๓๐/๙/๖๓
๔๒ ขออนุมัติจดัซ้ือเคร่ืองยงิบอร์ด จ านวน ๕ เคร่ือง ๘,๕๖๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ ราคาต่ าสุด บช. ๑๓๖ /๖๓ ลว. ๙/๙/๖๓
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๙,๙๒๙.๖๐ ๙,๙๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๓๗ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือล้อเกา้อี้ จ านวน ๕ ล้อ ๕๓๕.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศเซอร์วสิ ราคาต่ าสุด บช. ๑๓๘ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๕,๕๖๔.๐๐ ๕,๕๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก เฟิรส์ท ออฟฟิคเซอร์วสิ หจก เฟิรส์ท ออฟฟิคเซอร์วสิ ราคาต่ าสุด บช. ๑๓๙ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๒,๘๕๐.๐๐ ๒,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๐ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๗๖,๗๘๐.๐๐ ๗๖,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๑ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๔,๐๖๐.๐๐ ๔,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๒ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๓ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือนสพ และวารสารปี ๒๕๖๓ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพิร พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวพิร พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๔ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือนสพรายสัปดาห์ปี ๒๕๖๓ ๑,๒๕๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพิร พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวพิร พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๕ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือนสพรายวนัปี ๒๕๖๓ ๘,๘๔๐.๐๐ ๘,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวพิร พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวพิร พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๖ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๕๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๓,๐๒๐.๐๐ ๓,๐๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๗ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๓๒๕.๐๐ ๓๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๘ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๗,๑๔๐.๐๐ ๗,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๔๙ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือนสพรายวนัปี ๒๕๖๓ ๖๕๐.๐๐ ๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๐ /๖๓ ลว. ๑๕/๙/๖๓
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๓,๔๔๐.๐๐ ๓,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๑ /๖๓ ลว. ๑๖/๙/๖๓
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๒,๐๓๐.๐๐ ๒,๐๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ นางสาวสุวภิา พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๒ /๖๓ ลว. ๑๖/๙/๖๓
๕๙ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๘๗๑,๗๕๕.๗๕ ๘๗๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๓ /๖๓ ลว. ๑๗/๙/๖๓
๖๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๕,๓๕๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๔ /๖๓ ลว. ๑๘/๙/๖๓
๖๑ ขออนุมัติจัดซ้ือหน้ากากอนามัย จ านวน ๔ กล่อง ๔๒๘.๐๐ ๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๕ /๖๓ ลว. ๑๘/๙/๖๓
๖๒ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๑๕๒,๕๙๐.๐๐ ๑๖๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๖ /๖๓ ลว. ๒๑/๙/๖๓
๖๓ ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียงฯ จ านวน ๑ เคร่ือง ๔,๗๙๘.๙๕ ๒๑,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๗ /๖๓ ลว. ๒๑/๙/๖๓



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๖๔ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์รถเขน็ฯ ๑๗,๑๒๐.๐๐ ๑๗,๑๒๑.๐๕ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ่ง จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๘ /๖๓ ลว. ๒๑/๙/๖๓
๖๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๓,๐๓๖.๖๖ ๔,๘๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด บช. ๑๕๙ /๖๓ ลว. ๒๓/๙/๖๓
๖๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๖ รายการ ๒๕,๘๑๕,๕๘๕.๑๐ ๒๘,๐๗๘,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๑๖๐ /๖๓ ลว. ๒๔/๙/๖๓
๖๗ ขออนุมติัจดัซ้ือเคร่ืองคิดเลข จ านวน ๕ เคร่ือง ๔,๐๑๒.๕๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด บช. ๑๖๑ /๖๓ ลว. ๒๔/๙/๖๓
๖๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๒๘,๕๙๐.๔๐ ๒๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๖๒ /๖๓ ลว. ๒๔/๙/๖๓
๖๙ ขอนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓๖ รายการ ๔๙๙,๙๗๓.๔๔ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๖๓ /๖๓ ลว. ๒๘/๙/๖๓
๗๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน ๒ รายการ ๔,๑๑๙.๕๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๑๖๔ /๖๓ ลว. ๓๐/๙/๖๓
๗๑ จา้งท าเส้ือสัญลักษณ์ต้นแบบเครือขา่ย ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๕๘,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ซันนี อนิเตอร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษัท ซันนี อนิเตอร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๘๔ /๖๓ ลว. ๘/๙/๖๓

ประกนัสังคมภาคสมคัรใจ (Best Practice) อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๒ จา้งผลิตและออกอากาศส่ือโทรทัศน์ : สกู๊ปขา่ว ๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จ ากดั บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๘๕ /๖๓ ลว. ๑๔/๙/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๓ จา้งผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (โครงการที่ปรึกษา ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล ราคาต่ าสุด จ ๘๖ /๖๓ ลว. ๒๒/๙/๖๓
ทางด้านเภสัชกรรมเพื่อก ากบัคุณภาพการใชย้า เอกสารถกูต้อง
ของสถานพยาบาล และก ากับตรวจสอบการจ่ายชดเชย

ยาบัญชหีลักแห่งชาติ จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดส์)

๗๔ จา้งผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (โครงการที่ปรึกษา ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมนตรี สุวณิชย์ นายมนตรี สุวณิชย์ ราคาต่ าสุด จ ๘๗ /๖๓ ลว. ๒๒/๙/๖๓
ทางด้านเภสัชกรรมเพื่อก ากบัคุณภาพการใชย้า เอกสารถกูต้อง
ของสถานพยาบาล และก ากับตรวจสอบการจ่ายชดเชย

ยาบัญชหีลักแห่งชาติ จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดส์)
๗๕ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบขอ้มลู ๑๙๐,๕๐๐.๐๐ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ซีเอสไอ โปรเฟสชั่นนอล จ ากดั บริษัท ซีเอสไอ โปรเฟสชั่นนอล จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๘๘ /๖๓ ลว. ๒๕/๙/๖๓

การใชบ้ริการทางการแพทยข์องผู้ประกนัตน เอกสารถกูต้อง
๗๖ จา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างส่ือส่ิงพิมพ์ ๔,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท วชัรพล จ ากดั บริษัท วชัรพล จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๘๙ /๖๓ ลว. ๓๐/๙/๖๓

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๗ จา้งโครงการบริการส่งขอ้ความส้ันทางโทรศัพท์ ๑,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั่น จ ากดั บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั่น จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๙๐ /๖๓ ลว. ๓๐/๙/๖๓
มอืถอื Short Message Service (SMS) เอกสารถกูต้อง


