
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ฯ ๓,๒๖๓.๕๐ ๓,๒๖๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๐๙ /๖๓ ลว. ๑/๔/๖๓
๒ ขออนุมติัจดัจา้งเหมาฉดีพ่นฯ ๒๐๕,๔๔๐.๐๐ ๒๐๕,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็มโก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็มโก จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๐ /๖๓ ลว. ๓/๔/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๗ อนั ๖๖๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๑ /๖๓ ลว. ๓/๔/๖๓
๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๑๑ อนั ๙๘๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๒ /๖๓ ลว. ๗/๔/๖๓
๕ จา้งผลิตส่ือออนไลน์ เวบ็ไซต์ไทยแลนด์ พลัส ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทูเกทเตอร์ ครีเอชั่น จ ากดั บ.ทูเกทเตอร์ ครีเอชั่น จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๓ /๖๓ ลว. ๙/๔/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าซองครุฑชนิดมหีน้าต่าง ๓๘๘,๗๕๒.๔๐ ๔๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๔ /๖๓ ลว. ๙/๔/๖๓
๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ๒๘ รายการ ๒๘ อัน ๑,๙๖๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๕ /๖๓ ลว. ๑๐/๔/๖๓
๘ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพแ์บบพมิพข์อรับประโยชน์ทดแทน จ านวน ๓,๐๐๐ รีม ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๖ /๖๓ ลว. ๑๓/๔/๖๓
๙ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวง ๒,๖๒๑.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๗ /๖๓ ลว. ๑๗/๔/๖๓

๑๐ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๔ อัน ๔๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๘ /๖๓ ลว. ๑๗/๔/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ส่ือออนไลน์ฯ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีส่ีฤดู จ ากดั บ.ดีส่ีฤดู จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๑๙ /๖๓ ลว. ๒๐/๔/๖๓
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๗,๐๗๐.๙๓ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๐ /๖๓ ลว. ๒๐/๔/๖๓
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๖ นบ ๒,๙๙๖.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๑ /๖๓ ลว. ๒๐/๔/๖๓
๑๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ๓๔ รายการ ๔๐ อัน ๒,๗๗๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๒ /๖๓ ลว. ๒๐/๔/๖๓
๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑๖ อัน ๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๓ /๖๓ ลว. ๒๒/๔/๖๓
๑๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ๑๙ รายการ ๑๙ อัน ๑,๓๓๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๔ /๖๓ ลว. ๒๔/๔/๖๓
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๑๖ อัน ๑,๐๑๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๕ /๖๓ ลว. ๒๔/๔/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศส่ือวทิยฯุ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวลิด์ไวด์ มเีดีย เน็ตเวร์ิค จ ากดั บ.เวลิด์ไวด์ มเีดีย เน็ตเวร์ิค จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๖ /๖๓ ลว. ๒๗/๔/๖๓
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๑๒,๒๓๔.๕๔ ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๗ /๖๓ ลว. ๒๙/๔/๖๓
๒๐ ขอนุมติัซ่อมทรัพยสิ์นราชการ ๘๕,๖๐๐.๐๐ ๘๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. แสงอรุณ เดคคอร์ บ. แสงอรุณ เดคคอร์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๘ /๖๓ ลว. ๓๐/๔/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายุ ๗๙,๒๐๐.๐๐ ๗๙,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวงามจติ โลกเล่ือง นางสาวงามจติ โลกเล่ือง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๒๙ /๖๓ ลว. ๓๐/๔/๖๓
๒๒ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๗๘ /๖๓ ลว. ๗/๔/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัซ้ือสต๊ิกเกอร์ฯ จ านวน ๔๕ กล่อง ๔๔,๗๗๙.๕๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๗๙ /๖๓ ลว. ๙/๔/๖๓
๒๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๘๑,๖๖๒,๔๐๐.๐๐ ๘๑,๖๖๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๘๐ /๖๓ ลว. ๑๐/๔/๖๓
๒๕ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๒ รายการ ๓๖,๙๑๑,๕๕๐.๐๐ ๓๖,๙๑๑,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๘๑ /๖๓ ลว. ๑๔/๔/๖๓
๒๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๑๑,๙๕๔,๔๖๔.๙๑ ๑๑,๙๕๔,๔๖๔.๙๑ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๘๒ /๖๓ ลว. ๑๔/๔/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือแฟ้มแขวน จ านวน ๕๐ แฟ้ม ๘๐๒.๕๐ ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด บช. ๘๓ /๖๓ ลว. ๑๕/๔/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๑,๘๖๑.๘๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๘๔ /๖๓ ลว. ๑๖/๔/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๕ รายการ ๑๗๔,๘๔๘.๗๐ ๑๗๔,๘๔๘.๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๘๕ /๖๓ ลว. ๑๗/๔/๖๓
๓๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๒๖๖,๖๔๔.๐๐ ๒๖๖,๖๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๘๖ /๖๓ ลว. ๒๘/๔/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนเมษำยน ๒๕๖๓                                                                                         แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๒๖๖,๔๓๐.๐๐ ๒๖๖,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๘๗ /๖๓ ลว. ๒๘/๔/๖๓
๓๒ จ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการ ๒,๗๗๘,๒๕๐.๐๐ ๒,๗๗๘,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต่ าสุด จ ๖๖ /๖๓ ลว. ๓/๔/๖๓

ทางการแพทย ์กรณีการปลูกถา่ยอวยัวะ เอกสารถกูต้อง


