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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๗ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๘ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๒ ขออนุมติ้จดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๖ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘๙ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๓ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเกา้อี ้จ านวน ๔๓๓ ผืน ๒๑,๔๒๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๐ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๖ รายการ ๒,๙๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๑ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมประตูดับเพลิงฯ ๒๖,๒๑๕.๐๐ ๒๖,๒๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๒ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๒ นบ ๖,๒๑๘.๘๔ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๓ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเกา้อี้ ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๔ /๖๑ ลว. ๒/๑๐/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเกา้อี้ ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๕ /๖๑ ลว. ๒/๑๐/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๖ นบ ๓,๔๘๐.๑๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๖ /๖๑ ลว. ๒/๑๐/๖๑

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2560 กองทุนเงินทดแทน ๒๕๑,๔๕๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วนั โอ ไฟว ์ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั บ.วนั โอ ไฟว ์ดิจติอลพร้ินต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๗ /๖๑ ลว. ๓/๑๐/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๔ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๘ /๖๑ ลว. ๔/๑๐/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๘ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๙๙ /๖๑ ลว. ๔/๑๐/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ยนูีค แพลนเนอร์ จ ากดั บ.ยนูีค แพลนเนอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๐ /๖๑ ลว. ๔/๑๐/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ นบ ๗,๓๒๔.๑๕ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๑ /๖๑ ลว. ๔/๑๐/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ๒๔๗๔นบ ๓,๐๙๗.๑๒ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๒ /๖๑ ลว. ๘/๑๐/๖๑
๑๖ ขออนมติัจดัจา้งถา่ยเอกสาร ๓,๐๘๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กอ๊ปปี้ ปร้ิน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๓ /๖๑ ลว. ๘/๑๐/๖๑
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๙ นบ ๒,๑๑๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๔ /๖๑ ลว. ๑๐/๑๐/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๙๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๕ /๖๑ ลว. ๑๐/๑๐/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าโครงเหล็กฯ ๒๔๑,๓๙๙.๔๙ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก นพสร ซัพพลาย หจก นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๖ /๖๑ ลว. ๑๐/๑๐/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๗ นบ ๕,๑๙๐.๐๔ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๘ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๐/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ฯ ๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๐๙ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๐/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๖ รายการ ๒,๔๔๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๐ /๖๑ ลว. ๑๒/๑๐/๖๑
๒๓ ขออนุมัติจัดจ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเกา้อี ้จ านวน ๒๒๓ ผืน ๑๒,๘๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๑ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๐/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๗ รายการ ๑,๑๓๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๒ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๐/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๒๔๐ ใบ ๒๒,๘๐๐.๐๐ ๓๔,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๓ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๐/๖๑
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือและซีดีฯ ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ ๒๘๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๔ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๐/๖๑
๒๗ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือฯ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๕ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๐/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๑๖๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๖ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑
๒๙ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุม้เกา้อี ้ ๗,๓๑๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๗ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรฯ ๑๖๖,๙๒๐.๐๐ ๑๖๖,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จ ากดั (มหาชน) บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๘ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑

                                                                                                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  พฤศจกิำยน  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่สื อออนไลน์ ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๑๙ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๗ นบ ๑๕,๓๙๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๐ /๖๑ ลว. ๑๙/๑๐/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๕ นบ ๓,๓๘๔.๔๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๑ /๖๑ ลว. ๑๙/๑๐/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งทาสีฯ ๘,๓๔๖.๐๐ ๘,๓๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๒ /๖๑ ลว. ๒๒/๑๐/๖๑
๓๕ ขออนุมตััจดัจา้งซ่อมเสาธงชาติ ๒๖,๗๕๐.๐๐ ๒๖,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๓ /๖๑ ลว. ๒๒/๑๐/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๒๐,๘๘๑.๐๕ ๒๐,๘๘๑.๐๕ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๔ /๖๑ ลว. ๒๒/๑๐/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๑ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๕ /๖๑ ลว. ๒๒/๑๐/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ฯ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บ้านใหญ่ในป่าเล็ก จ ากดั บ.บ้านใหญ่ในป่าเล็ก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๖ /๖๑ ลว. ๒๒/๑๐/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑,๗๘๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๗ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๐/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑,๗๕๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๘ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๐/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๗ นบ ๑,๕๒๒.๐๘ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒๙ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๐/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๔๕๐ ใบ ๖๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๐ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๐/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์  นจ ๒๔๗๐ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๑ /๖๑ ลว. ๒๕/๑๐/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๑๒๐ ใบ ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๒๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๒ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ ๒๕๖,๖๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนทรี สุวรมงคล นางสาวสุนทรี สุวรมงคล ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๓ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเกี้อกลู กาญจนลาภ นางเกี้อกลู กาญจนลาภ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๔ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๔๗ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวบุศรินทร์ เลิศวริิยานนท์ นางสาวบุศรินทร์ เลิศวริิยานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๕ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๔๘ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา เวชนุเคราะห์ นางสาวสุกญัญา เวชนุเคราะห์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๖ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๔๙ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุฐิรา  โพธราม นางสาวสุฐิรา  โพธราม ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๗ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๐ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศวาส พิศลยบุตร นางสาวพิศวาส พิศลยบุตร ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๘ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๑ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวณัทสรณ์  ทิพยาเลิศรักษ์ นางสาวณัทสรณ์  ทิพยาเลิศรักษ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓๙ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๒ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางอทุัย อนิทร์พรหม นางอทุัย อนิทร์พรหม ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๐ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๓ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางบงกชนันท์  เกดิบงกช นางบงกชนันท์  เกดิบงกช ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๑ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๔ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญา อนิทศิริ นางสาวสิริญา อนิทศิริ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๒ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๕ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางจตุพร  วานิชประเสริฐพร นางจตุพร  วานิชประเสริฐพร ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๓ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๖ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววภิาว ี ลิมปรังษี นางสาววภิาว ี ลิมปรังษี ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๔ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๗ ขออนุมติัจา้งงานผู้สูงอายฯุ ๑๙,๗๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอษัฎางค์  เมี ยงมกุข์ นางสาวอษัฎางค์  เมี ยงมกุข์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๕ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๖๗๒๙ นบ ๒๗,๓๑๗.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๖ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๕๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ นบ ๖,๖๗๘.๙๔ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุ ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๗ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๖๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ฯ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บ้านใหญ่ในป่าเล็ก จ ากดั บ.บ้านใหญ่ในป่าเล็ก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๘ /๖๑ ลว. ๓๑/๑๐/๖๑
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมฯ จ านวน ๔ รายการ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๓ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมฯ จ านวน ๑ รายการ ๕๒,๓๗๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.โฟทิกา้ จ ากดั บ.โฟทิกา้ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๔ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมฯ จ านวน ๒ รายการ ๕๕,๑๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๕ /๖๑ ลว. ๑/๑๐/๖๑
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๖๔ ขออนุมติัจดัซ้ือยาไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๑,๗๘๕,๖๘๐.๐๐ ๑,๗๘๕,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๔๖ /๖๑ ลว. ๒/๑๐/๖๑
๖๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จ านวน ๒๐๐ เล่ม ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายทินกร ทองภูธรณ์ นายทินกร ทองภูธรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๔๗ /๖๑ ลว. ๓/๑๐/๖๑
๖๖ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๑ รายการ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธงชยั ร้าน ป.ธงชยั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๘ /๖๑ ลว. ๘/๑๐/๖๑
๖๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๒๐,๘๐๐.๐๐ ๒๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธงชยั ร้าน ป.ธงชยั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๙ /๖๑ ลว. ๙/๑๐/๖๑
๖๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ๑๒,๖๕๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๐ /๖๑ ลว. ๑๐/๑๐/๖๑
๖๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๒๔,๖๑๐.๐๐ ๒๔,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๑ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๐/๖๑
๗๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๙๐๙.๕๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๕๒ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๐/๖๑
๗๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๐๕๒.๐๐ ๑๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๓ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๐/๖๑
๗๒ ขออนมุัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑๑ รายการ ๔๒๘,๕๐๙,๙๓๒.๗๘ ๔๒๘,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๕๔ /๖๑ ลว. ๑๗/๑๐/๖๑
๗๓ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๑๑,๖๔๒,๔๖๖.๖๐ ๑๑,๖๔๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๕๕ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑
๗๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๒,๓๕๘.๕๐ ๑๒,๓๕๘.๘๐ เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๕๖ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑
๗๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓๓ รายการ ๔๘๙,๘๗๘.๑๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๗ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑
๗๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๒๐,๕๔๔.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๕๘ /๖๑ ลว. ๑๙/๑๐/๖๑
๗๗ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๑๙,๔๓๗,๗๗๗.๘๗ ๑๙,๔๓๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๕๙ /๖๑ ลว. ๒๒/๑๐/๖๑
๗๘ ขออนุมติัจดัซ้ือพวงมาลาฯ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ดวงตา ฟลอริสท์ ดวงตา ฟลอริสท์ ราคาต  าสุด บช. ๑๖๐ /๖๑ ลว. ๒๒/๑๐/๖๑
๗๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ จ านวน ๒ รายการ ๑๙,๘๖๗.๕๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๑ /๖๑ ลว. ๒๔/๑๐/๖๑
๘๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๑,๓๒๓.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๒ /๖๑ ลว. ๒๖/๑๐/๖๑
๘๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๓,๖๑๖,๒๐๐.๐๐ ๓,๖๑๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๖๓ /๖๑ ลว. ๓๐/๑๐/๖๑
๘๒ จ้างโครงการระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล ๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟเวอร์ริทดีไซน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟเวอร์ริทดีไซน์ ราคาต  าสุด จ. ๑๐๐ /๖๑ ลว. ๔/๑๐/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๘๓ จา้งพิมพ์ปฏิทินประกนัสังคม ประจ าปี ๒๕๖๒ ๕๓,๔๔๘,๖๔๐.๐๐ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท ยไูนเต็ดโปรดักชั น เพรส จ ากดั บริษัท ยไูนเต็ดโปรดักชั น เพรส จ ากดั ราคาต  าสุด จ. ๑๐๑ /๖๑ ลว. ๑๑/๑๐/๖๑

เอกสารถกูต้อง จ. ๑๐๒ /๖๑ ลว. ๑๙/๑๐/๖๑
๘๔ โครงการส ารวจความพึงพอใจ ๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ราคาต  าสุด

ส านักงานประกนัสังคม ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง

๘๕ สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษทั โฟล์ครามรัชโยธิน จ ากัด บริษทั โฟล์ครามรัชโยธิน จ ากัด ราคาต  าสุด ช ๑๖ /๖๑ ลว. ๑๘/๑๐/๖๑
เอกสารถกูต้อง


