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ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย
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๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๖๑,๕๒๕.๐๐ ๖๑,๕๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๓ /๖๓ ลว. ๑/๖/๖๓
๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๖๖ รายการ ๙๐ อนั ๘,๔๖๐.๐๐ ๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๔ /๖๓ ลว. ๒/๖/๖๓
๓ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๙ อัน ๕๗๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๕ /๖๓ ลว. ๒/๖/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมปรับปรุงห้อง ๓๕๕,๙๑๘.๕๙ ๓๕๕,๙๑๘.๕๙ เฉพาะเจาะจง ร้าน TANWA ผ้ามา่น มุ้งจบี ร้าน TANWA ผ้ามา่น มุ้งจบี ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๖ /๖๓ ลว. ๒/๖/๖๓

รองเลขาธกิาร ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ
๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๓๖ รายการ ๔๗ อนั ๓,๖๒๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๗ /๖๓ ลว. ๒/๖/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาวรรณ บุญยรัิญ นางสาวผกาวรรณ บุญยรัิญ ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๘ /๖๓ ลว. ๘/๖/๖๓
๗ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายธรณ์เทพ ปัทมคัมภ์ นายธรณ์เทพ ปัทมคัมภ์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๖๙ /๖๓ ลว. ๘/๖/๖๓
๘ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรปรียา  เผือกเนียร นางสาวอรปรียา  เผือกเนียร ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๐ /๖๓ ลว. ๘/๖/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรินทร์ ท าทอง นางสาวพัชรินทร์ ท าทอง ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๑ /๖๓ ลว. ๘/๖/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายณัทกร  ชาญนิธศิธ ารงกลุ นายณัทกร  ชาญนิธศิธ ารงกลุ ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๒ /๖๓ ลว. ๘/๖/๖๓
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๑๐ อัน ๘๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๓ /๖๓ ลว. ๙/๖/๖๓
๑๒ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๑ อัน ๗๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๔ /๖๓ ลว. ๑๕/๖/๖๓
๑๓ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๕ อัน ๘๒๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๕ /๖๓ ลว. ๑๕/๖/๖๓
๑๔ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมแซมเปลี ยนภาพฯ ๗๔,๙๐๐.๐๐ ๗๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็โปรดักส์ ร้านเอม็โปรดักส์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๖ /๖๓ ลว. ๑๕/๖/๖๓
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งขดัเคลือบสี อบฆา่เชื้อฯ ๗,๘๙๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๗ /๖๓ ลว. ๑๕/๖/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเครื องปรับอากาศฯ ๒๖๒,๘๙๙.๐๐ ๒๖๒,๘๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๘ /๖๓ ลว. ๑๖/๖/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๑๖,๐๕๐.๐๐ ๑๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๗๙ /๖๓ ลว. ๑๗/๖/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมปรับปรุงกระถางฯ ๔๘๘,๕๔๐.๖๐ ๔๘๘,๕๔๐.๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๐ /๖๓ ลว. ๑๗/๖/๖๓
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๘ นบ ๓,๗๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๑ /๖๓ ลว. ๑๗/๖/๖๓
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๙ นบ ๒,๕๒๖.๔๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๒ /๖๓ ลว. ๑๘/๖/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.BEC-Tero Enterainment PCL บ.BEC-Tero Enterainment PCL ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๓ /๖๓ ลว. ๑๙/๖/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วา่ที  ร.ต.หญิง วรรณิศา ชจูตุัรัส วา่ที  ร.ต.หญิง วรรณิศา ชจูตุัรัส ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๔ /๖๓ ลว. ๑๙/๖/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวรรณ  บางยาง นางสาวโสภาวรรณ  บางยาง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๕ /๖๓ ลว. ๑๙/๖/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ ปิ่นทอง นางสาวอรอนงค์ ปิ่นทอง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๖ /๖๓ ลว. ๑๙/๖/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรีภัทร ออ่นปาน นายวรีภัทร ออ่นปาน ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๗ /๖๓ ลว. ๑๙/๖/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งผุ้วา่งงานฯ ๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา ดอกสวย นางสาวสุชาดา ดอกสวย ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๘ /๖๓ ลว. ๑๙/๖/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๑๖,๑๖๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางลัดดา แสงมณี นางลัดดา แสงมณี ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๙ /๖๓ ลว. ๒๙/๖/๖๓

จ านวน ๓๔๔ ผืน 
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งเปลี ยนกระจกฯ ๓๗๕,๙๒๐.๙๖ ๓๗๕,๙๒๐.๙๖ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๐ /๖๓ ลว. ๓๐/๖/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมิถุนำยน ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓
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๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าโล่สถานประกอบการ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกวศิีลป์ ร้านกวศิีลป์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๑ /๖๓ ลว. ๓๐/๖/๖๓
จ านวน ๓๐๐ อนั

๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือสต๊ิกเกอร์ จ านวน ๑๒ กล่อง ๑๑,๙๔๑.๒๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๕ /๖๓ ลว. ๒/๖/๖๓
๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือเครื องโทรสาร จ านวน ๑ เครื อง ๑๖,๐๕๐.๐๐ ๑๖,๐๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๖ /๖๓ ลว. ๒/๖/๖๓
๓๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๓๑,๔๐๔.๕๐ ๓๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๙๗ /๖๓ ลว. ๕/๖/๖๓
๓๓ ขออนุมัติจดัซ้ือครุภณัฑ์เครื องปรับอากาศฯ จ านวน ๑ เครื อง ๗๖,๖๑๒.๐๐ ๗๖,๖๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บช. ๙๘ /๖๓ ลว. ๙/๖/๖๓
๓๔ ขออนมุัติจัดซ้ือเครื องโทรศัพท ์จ านวน ๗๖ เครื อง ๔๙,๔๐๐.๐๐ ๔๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็.อาร์.ซี ร้าน เอน็.อาร์.ซี ราคาต  าสุด บช. ๙๙ /๖๓ ลว. ๙/๖/๖๓
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุกล้องตรวจจบัความร้อนฯ ๓๔๐,๒๖๐.๐๐ ๓๔๐,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดิจติอล โฟกสั จ ากดั บ.ดิจติอล โฟกสั จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๐ /๖๓ ลว. ๑๐/๖/๖๓
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๔,๒๙๒.๘๔ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๑ /๖๓ ลว. ๑๑/๖/๖๓
๓๗ ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑๒ รายการ ๓๒๐,๒๗๒.๔๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๒ /๖๓ ลว. ๑๒/๖/๖๓
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน ๒๗,๗๓๔.๔๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๓ /๖๓ ลว. ๑๕/๖/๖๓
๓๙ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑๘ รายการ ๖๐๘,๙๘๕,๓๙๘.๐๐ ๖๐๘,๙๘๕,๓๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๔ /๖๓ ลว. ๒๓/๖/๖๓
๔๐ ขออนมุัติจัดซ้ือยาบญัชี จ(๒) จ านวน ๑๑ รายการ ๑๕๖,๙๐๑,๐๖๑.๒๐ ๑๕๖,๙๐๑,๐๖๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๕ /๖๓ ลว. ๒๓/๖/๖๓
๔๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ ๑๓๙,๐๒๕.๐๐ ๑๓๙,๐๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๐๖ /๖๓ ลว. ๒๔/๖/๖๓
๔๒ ขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุส านักงาน และวสัดุยานพาหนะ จ านวน ๒๗ รายการ ๔๙๔,๙๙๙.๑๒ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๗ /๖๓ ลว. ๒๙/๖/๖๓
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๓,๙๘๐.๔๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๘ /๖๓ ลว. ๓๐/๖/๖๓
๔๔ จา้งรับ-ส่งและประมวลผลขอ้มลูบริการ ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ ๓๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๗๓ /๖๓ ลว. ๒/๖/๖๓

ทางการแพทยก์รณีการให้ยาแฟคเตอร์ เอกสารถกูต้อง
แกผู้่ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)

๔๕ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนวนันท์ ถนอมนาม นางสาวนวนันท์ ถนอมนาม ราคาต  าสุด จ ๗๔ /๖๓ ลว. ๑๒/๖/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๔๖ จา้งบริษัทที ปรึกษา (ผู้เชี ยวชาญด้านระบบ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๙,๑๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๕ /๖๓ ลว. ๑๗/๖/๖๓
ความมั นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ) เอกสารถกูต้อง

๔๗ จา้งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกนัสังคม ๗๙๘,๗๖๐.๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๖ /๖๓ ลว. ๒๓/๖/๖๓
จ านวน ๒ รายการ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๔๘ จา้งเหมาบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ ๗๗๙,๓๘๘.๐๐ ๗๗๙,๓๘๘.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส. เจ. ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส. เจ. ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด จ ๗๗ /๖๓ ลว. ๒๙/๖/๖๓

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๙ ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓,๐๓๑,๙๗๐.๐๐ ๓,๒๒๕,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี ยน จ ากดั บริษัท คอมพิวเตอร์ยเูนี ยน จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๙ /๖๓ ลว. ๑๑/๖/๖๓
ประจ าปี ๒๕๖๓ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)


