
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๑๑ อนั ๑,๒๖๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๙ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๐ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๑ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๗ นบ ๓,๖๒๙.๖๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๒ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๑ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๓ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๑ นบ ๖,๑๗๐.๘๕ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๔ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๗ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพห์นังสือผลการด าเนินงานฯ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๕ /๖๓ ลว. ๓/๑๑/๖๓
๘ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๓๕,๓๐๐.๐๐ ๓๕,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๖ /๖๓ ลว. ๓/๑๑/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๗ /๖๓ ลว. ๓/๑๑/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือฯ ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๘ /๖๓ ลว. ๓/๑๑/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๗ อนั ๗๑๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง บจ. ๓๔๙ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๐ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๑๓ ขออนุมติจา้งเปลี ยนรางล้ินชกัฯ ๒,๔๐๗.๕๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวชิยัการชา่ง ร้านวชิยัการชา่ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๑ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๑๔ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๒ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๒๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๓ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง ๔ รายการ ๔ อนั ๓๕๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๔ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ๑๑ รายการ ๑๔ อัน ๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๕ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮฮ ๗๔๗๑กทม ๘๘,๔๓๕.๕๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส ซี ที ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๖ /๖๓ ลว. ๕/๑๑/๖๓
๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพห์นังสือฯ จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๗ /๖๓ ลว. ๕/๑๑/๖๓
๒๐ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพร์ายงานผู้สอบบญัชีฯ จ านวน ๒,๓๐๐ เล่ม ๒๗๖,๐๐๐.๐๐ ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๘ /๖๓ ลว. ๕/๑๑/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๑,๓๗๔.๙๕ ๑,๓๗๔.๙๕ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๙ /๖๓ ลว. ๕/๑๑/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๕,๘๐๙.๕๗ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๐ /๖๓ ลว. ๖/๑๑/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๘๐ นบ ๒,๒๗๐.๐๑ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๑ /๖๓ ลว. ๖/๑๑/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๐ นบ ๒,๙๕๗.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๒ /๖๓ ลว. ๑๐/๑๑/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๕๓๕.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส. โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส. โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๓ /๖๓ ลว. ๑๐/๑๑/๖๓
๒๖ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๖ รายการ ๓๗ อนั ๓,๘๕๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๔ /๖๓ ลว. ๑๒/๑๑/๖๓
๒๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑๒ อัน ๑,๓๔๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๕ /๖๓ ลว. ๑๒/๑๑/๖๓
๒๘ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๑ อัน ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๖ /๖๓ ลว. ๑๒/๑๑/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๙ นบ ๓,๕๑๒.๙๗ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๗ /๖๓ ลว. ๑๓/๑๑/๖๓
๓๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าคู่มือระบบตรวจสอบสถานประกอบการ จ านวน ๒๐๐ เล่ม ๔๔,๙๔๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจดิจรัสการพิมพ์ (2005) จ ากดั บ.เจดิจรัสการพิมพ์ (2005) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๘ /๖๓ ลว. ๑๓/๑๑/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน  ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
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๓๑ ขออนุมัติจดัจา้งท าคู่มือการตรวจสอบบญัชีค่าจา้ง จ านวน ๒๐๐ เล่ม ๕๑,๓๖๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจดิจรัสการพิมพ์ (2005) จ ากดั บ.เจดิจรัสการพิมพ์ (2005) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๙ /๖๓ ลว. ๑๓/๑๑/๖๓
๓๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๒ รายการ ๒๖ อนั ๒,๐๔๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๐ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๑/๖๓
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๖๐ นบ ๖,๙๗๘.๕๔ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๑ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๑/๖๓
๓๔ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จ านวน ๗๕๕ ผืน ๓๖,๘๕๐.๐๐ ๓๖,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง FAMILY ซัก อบ รีด โดยนางลัดดา แสงมณี FAMILY ซัก อบ รีด โดยนางลัดดา แสงมณี ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๒ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๑/๖๓
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๕๑ นบ ๑,๗๘๔.๒๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๓ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๑/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑,๙๒๖.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชนั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชนั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๔ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๑/๖๓
๓๗ ขออนุมติจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศฯ ๓๔,๕๐๐.๐๐ ๓๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๕ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๑/๖๓
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอกบรรพต เซอร์วสิ โดยนายบุญโฮม ลิอ่อนรัมย ์ เอกบรรพต เซอร์วสิ โดยนายบุญโฮม ลิอ่อนรัมย ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๖ /๖๓ ลว. ๑๘/๑๑/๖๓
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๖๐ นบ ๑๕,๑๕๙.๗๖ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๗ /๖๓ ลว. ๑๘/๑๑/๖๓
๔๐ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๒,๑๒๑.๙๗ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๘ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๑/๖๓
๔๑ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ทรัยพ์นเรศทราเวล โดยนายนเรศ การสมเกตุ ทรัยพ์นเรศทราเวล โดยนายนเรศ การสมเกตุ ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๙ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๑/๖๓
๔๒ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ บบ ๘๙๔๖ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๐ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๑/๖๓
๔๓ ขออนุมัติจัดจ้างโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา ๔๐๒,๐๐๐.๐๐ ๔๐๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นะโมคิดดี จ ากดั บ.นะโมคิดดี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๑ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๑/๖๓
๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๒,๑๒๑.๙๗ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๒ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๑/๖๓
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ บบ ๘๙๔๓ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๓ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๑/๖๓
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สี พระยาการพิมพ์ จ ากดั บ.สี พระยาการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๔ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๑/๖๓
๔๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ บบ ๘๙๔๖ นบ ๑,๙๐๓.๕๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๕ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๑/๖๓
๔๘ ขออนุมัติจัดโครงการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าบริการฯ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มไีอเดีย 108  จ ากดั บ.มไีอเดีย 108  จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๖ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๑/๖๓
๔๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๗ นบ ๗๒๑.๔๕ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๗ /๖๓ ลว. ๒๖/๑๑/๖๓
๕๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๓๔ รายการ ๔๑ อนั ๔,๔๕๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๘ /๖๓ ลว. ๒๗/๑๑/๖๓
๕๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๑ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๙ /๖๓ ลว. ๒๗/๑๑/๖๓
๕๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๑,๖๒๔.๘๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๐ /๖๓ ลว. ๒๗/๑๑/๖๓
๕๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮฮ ๗๔๗๑ กทม ๑๕,๐๘๗.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์-ราม รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์-ราม รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๑ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๑/๖๓
๕๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๙๓๑ นบ ๒,๕๖๗.๐๙ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทุบรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๒ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๑/๖๓
๕๕ ขออนุมัติสม้ครสมาชิก CBRE RESEARCH ปี ๖๓ ๒๐๓,๓๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ซีบีอาร์อ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๖ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๔ รายการ ๓๒,๒๐๗.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๗ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๗,๓๗๒.๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอม็ทีว ีโฮมอเีล็คทริค จ ากดั บ.เอสเอม็ทีว ีโฮมอเีล็คทริค จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๘ /๖๓ ลว. ๒/๑๑/๖๓
๕๘ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๓๗,๙๔๒.๒๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๑๗๙ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๕๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๑๘,๓๑๐.๐๐ ๕๐,๔๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๘๐ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๖๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๓๒,๑๐๐.๐๐ ๕๐,๔๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็โปรดักส์ ร้านเอม็โปรดักส์ ราคาต  าสุด บช. ๑๘๑ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑๑ รายการ ๔๐๔,๔๖๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๒ /๖๓ ลว. ๔/๑๑/๖๓
๖๒ ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐ รีม ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั บ.โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๓ /๖๓ ลว. ๙/๑๑/๖๓
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑๒ รายการ ๒๐๐,๓๒๑.๐๑ ๒๑๓,๐๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๔ /๖๓ ลว. ๑๐/๑๑/๖๓
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จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๖๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๘,๕๑๗.๒๐ ๘,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๘๕ /๖๓ ลว. ๑๓/๑๑/๖๓
๖๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๑,๙๒๖.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๖ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๑/๖๓
๖๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๔๐ รายการ ๑๓๓,๗๙๐.๐๐ ๑๓๓,๗๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ อาร์ ซี ร้านเอน็ อาร์ ซี ราคาต  าสุด บช. ๑๘๗ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๑/๖๓
๖๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็ อาร์ ซี ร้านเอน็ อาร์ ซี ราคาต  าสุด บช. ๑๘๘ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๑/๖๓
๖๘ ขออนุมัติจดัซ้ือเครื องคิดเลข จ านวน ๑๕ เครื อง ๑๒,๘๔๐.๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๘๙ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๑/๖๓
๖๙ ขออนุมัติจดัซ้ือโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน ๑ ชุด ๒๙,๙๐๐.๐๐ ๒๙,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ยพุา ซอฟต์แวร์ โดยนางยพุา อมรจนัทราภรณ์ ยพุา ซอฟต์แวร์ โดยนางยพุา อมรจนัทราภรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๙๐ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๑/๖๓
๗๐ ขออนุมัติสมัครสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยปี ๖๔ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ราคาต  าสุด บช. ๑๙๑ /๖๓ ลว. ๒๖/๑๑/๖๓
๗๑ ขออนมุัติจัดซ้ือสมุดบนัทกึกระทรวงแรงงานป ี๖๔ ๑๒๑,๖๖๐.๐๐ ๑๒๑,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอกบล๊อก หจก.บางกอกบล๊อก ราคาต  าสุด บช. ๑๙๒ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๑/๖๓
๗๒ จ้างประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนเงินทดแทน ๒,๕๙๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท พ.ีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั บริษัท พ.ีอมิเมจ แกรนด์ ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๘ /๖๓ ลว. ๕/๑๑/๖๓

: ผลิตและออกอากาศสื อวทิยุ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๓ จา้งผลิตและเผยแพร่สื อประชาสัมพันธ์ ๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เนชั น มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัท เนชั น มลัติมเีดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๙๙ /๖๓ ลว. ๑๑/๑๑/๖๓
งานกองทุนเงินทดแทน : ผลิตและ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
ประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ (e-bidding)

๗๔ จา้งโครงการผลิตสื อประชาสัมพันธ ์ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชมุชนทอผ้ามกุเมอืงศรี วสิาหกจิชมุชนทอผ้ามกุเมอืงศรี เอกสารถกูต้อง จ ๑๐๐ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๑/๖๓
(หน้ากากอนามยั)

๗๕ จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการจา่ยประโยชน์ ๑,๐๗๕,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๗๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๑ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๑/๖๓
ทดแทนกรณีชราภาพ เอกสารถกูต้อง

๗๖ จา้งท าแผ่นพับประชาสัมพันธง์านประกนัสังคม ๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต  าสุด จ ๑๐๒ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๑/๖๓
โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง

๗๗ จา้งโครงการผลิตสื อประชาสัมพันธ ์(โปสเตอร์) ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต  าสุด จ ๑๐๓ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๑/๐๖
โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง

๗๘ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๑,๘๗๗,๔๐๐.๐๐ ๑,๙๗๑,๓๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๓ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๑/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๗๙ ซ้ือขายครุภัณฑ์ส านักงาน ๓๒๕,๓๘๗.๐๐ ๖๔๔,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท บิลเลี ยนแนเฟอร์ไนน์ จ ากดั บริษัท บิลเลี ยนแนเฟอร์ไนน์ จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๔ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๑/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๐ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๑,๓๑๗,๑๗๐.๐๐ ๑,๙๒๘,๗๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๑๕ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๑/๖๓
เอกสารถกูต้อง


