
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายช่ีอผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตุผลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจา้งท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 4 อนั ๓๕๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๖ /๖๔ ลว. ๑/๗/๖๔
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์สีฯ ๑,๙๗๙.๕๐ ๑,๙๗๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน จ ากดั บ.คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๗ /๖๔ ลว. ๑/๗/๖๔
๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 1 อนั ๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๘ /๖๔ ลว. ๕/๗/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2478 นบ ๔,๒๘๗.๑๒ ๔,๒๘๗.๑๒ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๙ /๖๔ ลว. ๕/๗/๖๔
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๙,๙๗๗.๗๕ ๙,๙๗๗.๗๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๐ /๖๔ ลว. ๕/๗/๖๔
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2478 นบ ๑๒,๔๐๐.๐๐ ๑๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๑ /๖๔ ลว. ๖/๗/๖๔
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 2367 นบ ๙,๗๗๔.๔๕ ๙,๗๗๔.๔๕ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๒ /๖๔ ลว. ๖/๗/๖๔
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์สีฯ ๗,๘๒๘.๐๗ ๗,๘๒๘.๐๗ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๓ /๖๔ ลว. ๙/๗/๖๔
๙ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 7 อนั ๕๖๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๔ /๖๔ ลว. ๑๔/๗/๖๔

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมอปุกรณ์ฯ ๔๙,๒๒๐.๐๐ ๔๙,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๕ /๖๔ ลว. ๑๕/๗/๖๔
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมอปุกรณ์ฯ ๒๖๙,๖๔๐.๐๐ ๒๖๙,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๖ /๖๔ ลว. ๑๕/๗/๖๔
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโต๊ะห้องประชมุฯ ๘๔,๕๓๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๗ /๖๔ ลว. ๑๖/๗/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งปรับปรุงห้องประชมุย่อยฯ ๘๒,๓๙๐.๐๐ ๘๒,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๘ /๖๔ ลว. ๑๖/๗/๖๔
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบกล้องดับเพลิง ๒๕,๘๙๔.๐๐ ๒๕,๘๙๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๙ /๖๔ ลว. ๑๙/๗/๖๔
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3348 ๓,๐๖๗.๑๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๐ /๖๔ ลว. ๑๙/๗/๖๔
๑๖ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นน้ ายาฯ ๓๖,๓๐๔.๐๓ ๓๖,๓๐๔.๐๓ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๑ /๖๔ ลว. ๒๑/๗/๖๔
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือฯ จ านวน 110 เล่ม ๓๗,๔๐๐.๐๐ ๓๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๒ /๖๔ ลว. ๒๑/๗/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 4351 นบ ๘๒๓.๙๐ ๘๒๓.๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๓ /๖๔ ลว. ๒๒/๗/๖๔
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2486 นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๔ /๖๔ ลว. ๒๒/๗/๖๔
๒๐ ขออนุมัติจดัจา้งท านาฬิกาตราสัญลักษณ์ฯ จ านวน 51 เรือน ๙๗,๙๒๐.๐๐ ๙๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๕ /๖๔ ลว. ๒๗/๗/๖๔
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3340 นบ ๔,๐๘๓.๐๗ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๖ /๖๔ ลว. ๒๗/๗/๖๔
๒๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อนั ๑๔๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๗ /๖๔ ลว. ๒๙/๗/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตราง จ านวน 2 ราการ 6 อนั ๔๘๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๘ /๖๔ ลว. ๒๙/๗/๖๔
๒๔ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื องก าเนิดไฟฟา้ ๗๒,๒๒๕.๐๐ ๗๒,๒๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๙ /๖๔ ลว. ๒๙/๗/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมมอเตอร์ฯ ๓๘,๕๒๐.๐๐ ๓๘,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๐ /๖๔ ลว. ๓๐/๗/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๔,๖๒๒.๔๐ ๔,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๐ /๖๔ ลว. ๘/๗/๖๔
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ ๔๐๑,๑๔๓.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๑ /๖๔ ลว. ๘/๗/๖๔
๒๘ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ ๔๔๒,๐๑๗.๐๐ ๔๔๒,๐๑๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊ก โฟร์ มเีดีย จ ากดั บ.บิ๊ก โฟร์ มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๒ /๖๔ ลว. ๑๒/๗/๖๔
๒๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 2 รายการ ๑๔,๘๗๓.๐๐ ๑๔,๘๗๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๓ /๖๔ ลว. ๑๔/๗/๖๔
๓๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุช่างและไฟฟา้ จ านวน 16 รายการ ๘๔,๔๗๕.๐๐ ๘๔,๔๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๙๔ /๖๔ ลว. ๑๔/๗/๖๔

                                                                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔                                                                                       แบบ สขร.๑
ส านักงานประกันสงัคม

ต้ังแต่วนัที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๔

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 15 รายการ ๘๔,๒๖๐.๐๐ ๘๔,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๙๕ /๖๔ ลว. ๑๔/๗/๖๔
๓๒ ขออนุมัติจดัซ้ือหนังสือเข้าหอ้งสมุด สปส. จ านวน 77 รายการ ๑๙,๓๕๔.๗๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาต  าสุด บช. ๙๖ /๖๔ ลว. ๑๖/๗/๖๔
๓๓ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๔,๓๘๗.๐๐ ๔,๓๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๗ /๖๔ ลว. ๑๖/๗/๖๔
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 1 รายการ ๑๑,๔๙๗.๑๕ ๑๑,๔๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๘ /๖๔ ลว. ๑๙/๗/๖๔
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 2 รายการ ๑๒,๔๑๒.๐๐ ๑๒,๔๑๒.๘๕ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส ราคาต  าสุด บช. ๙๙ /๖๔ ลว. ๑๙/๗/๖๔
๓๖ ขออนุมัติจดัซ้ือของเยี ยมผู้ประกนัตนเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวแกว้ตา ศรีเจริิญ นางสาวแกว้ตา ศรีเจริิญ ราคาต  าสุด บช. ๑๐๐ /๖๔ ลว. ๒๐/๗/๖๔
๓๗ ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และสายสัญญาณ จ านวน 4 รายการ ๔๖,๙๗๓.๐๐ ๔๖,๙๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลยี จ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลยี จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๑ /๖๔ ลว. ๒๑/๗/๖๔
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๑๔,๒๓๑.๐๐ ๑๔,๒๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วิส ราคาต  าสุด บช. ๑๐๒ /๖๔ ลว. ๒๑/๗/๖๔
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 2 รายการ ๔๗,๑๓๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๓ /๖๔ ลว. ๒๒/๗/๖๔
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 1 รายการ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๔ /๖๔ ลว. ๒๒/๗/๖๔
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 1 รายการ ๔,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๕ /๖๔ ลว. ๒๒/๗/๖๔
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๖๐,๑๘๗.๕๐ ๖๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๑๐๖ /๖๔ ลว. ๒๒/๗/๖๔
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือยาเอชไอวี จ านวน 2 รายการ ๖๑,๖๙๘,๕๒๐.๐๐ ๖๑,๖๙๘,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๗ /๖๔ ลว. ๒๓/๗/๖๔
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน 5 รายการ ๓๙,๐๒๙,๘๘๕.๐๐ ๗๒,๓๐๕,๖๑๒.๗๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๘ /๖๔ ลว. ๒๓/๗/๖๔
๔๕ จา้งจดัท าปฏิทินประกนัสังคม ปี 2565 ๕๔,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาต  าสุด จ ๗๔ /๖๔ ลว. ๒๑/๗/๖๔

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ เอกสารถกูต้อง
สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๔๖ จา้งโครงการบริการส่งข้อความส้ันทางโทรศัพท์มือถือ ๗,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล ราคาต  าสุด จ ๗๕ /๖๔ ลว. ๒๙/๗/๖๔
Short Message Service (SMS) อเิล็กทรอนิกส์ คอมมวินิเคชั น จ ากดั คอมมวินิเคชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)


