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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๙ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๕ /๖๑ ลว. ๕/๓/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๗ นบ ๔,๐๘๖.๓๓ ๔,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๖ /๖๑ ลว. ๕/๓/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋าใส่เอกสาร ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เกรท 3381(ปท.)จ ากดั บ.เกรท 3381(ปท.)จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๖ /๖๑ ลว. ๖/๓/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๒๘,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิเท็นชั น เซอร์วสิ จ ากดั บ.อนิเท็นชั น เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๗ /๖๑ ลว. ๗/๓/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๗ นบ ๒,๕๖๔.๒๖ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๘ /๖๑ ลว. ๙/๓/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๔๓๕๑ นบ ๒,๒๗๒.๖๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๙ /๖๑ ลว. ๙/๓/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าหนังสือคู่มอื ๗๕,๐๖๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๖๐ /๖๑ ลว. ๙/๓/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๕๘๘.๕๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๑ /๖๑ ลว. ๑๒/๓/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๑๔,๖๔๘.๓๐ ๑๔,๖๔๘.๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๖๒ /๖๑ ลว. ๑๒/๓/๖๑

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์บัตรฯ ๒๙,๖๘๑.๘๐ ๒๙,๖๘๑.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๓ /๖๑ ลว. ๑๔/๓/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อยธุยา นฤมติรทัวร์ หจก.อยธุยา นฤมติรทัวร์ ราคาต  าสุด บจ. ๖๔ /๖๑ ลว. ๑๕/๓/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑๗,๑๒๐.๐๐ ๑๗,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๕ /๖๑ ลว. ๑๕/๓/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๓,๒๑๐.๐๐ ๓,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๖ /๖๑ ลว. ๑๕/๓/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๖๐ นบ ๒,๘๔๐.๘๕ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๖๗ /๖๑ ลว. ๒๐/๓/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๙๓๑ นบ ๒,๓๘๙.๘๕ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๘ /๖๑ ลว. ๒๐/๓/๖๑
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๖,๙๐๑.๕๐ ๖,๙๐๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๙ /๖๑ ลว. ๒๐/๓/๖๑
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๔๖๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๐ /๖๑ ลว. ๒๒/๓/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๘๑๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๑ /๖๑ ลว. ๒๒/๓/๖๑
๑๙ ขออนมุัติจัดจ้างซักรีดท าความสะอาดผ้าปโูต๊ะ จ านวน 483 ผืน ๒๑,๓๗๐.๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๗๒ /๖๑ ลว. ๒๒/๓/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๓๗,๔๗๑.๔๐ ๓๗,๔๗๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๗๓ /๖๑ ลว. ๒๒/๓/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งเปลี ยนแบตเตอรี  กล ๖๔๐๕ นบ ๓,๘๕๒.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๔ /๖๑ ลว. ๒๓/๓/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๑ นบ ๑,๓๓๐.๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๕ /๖๑ ลว. ๒๖/๓/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๕๗๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๖ /๖๑ ลว. ๒๖/๓/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๑๒๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๗ /๖๑ ลว. ๒๖/๓/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๑ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๘ /๖๑ ลว. ๒๗/๓/๖๑
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮภ ๙๙๙๘ นบ ๗๖,๔๘๒.๔๒ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๙ /๖๑ ลว. ๒๗/๓/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๕๘ นบ ๒๔,๗๗๒.๖๔ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๘๐ /๖๑ ลว. ๒๗/๓/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๗๑๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๑ /๖๑ ลว. ๒๘/๓/๖๑
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๔ นบ ๑,๓๓๐.๕๕ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๒ /๖๑ ลว. ๒๘/๓/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๗ นบ ๒,๐๖๑.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๓ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม  ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  เมษำยน  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๐ นบ ๕,๐๙๖.๙๕ ๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๔ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑
๓๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านน ๒๒ อัน ๑๘ รายการ ๓,๐๗๐.๐๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๕ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๖ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒๘ รายการ ๓,๘๓๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๗ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือยาเอดส์ จ านวน ๓ รายการ ๓๙,๕๔๒,๘๐๐.๐๐ ๓๙,๕๔๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๓๗ /๖๑ ลว. ๒/๓/๖๑
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือสมุดบันทึก ปากกา จ านวน ๓,๐๐๐ รายการ ๕๙,๖๒๕.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รุ่งอรุณ อนิทนิล รุ่งอรุณ อนิทนิล ราคาต  าสุด บช. ๓๗.๑ /๖๑ ลว. ๗/๓/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึเครื องโทรสาร จ านวน ๑ รายการ ๒,๖๙๖.๔๐ ๒,๖๙๖.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั บ.ทรัพยอ์รุณพง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๗.๒ /๖๑ ลว. ๗/๓/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาเอดส์ จ านวน ๖ รายการ ๔๙,๙๒๕,๑๙๓.๙๓ ๔๙,๙๒๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๓๘ /๖๑ ลว. ๘/๓/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาเอดส์ จ านวน ๒ รายการ ๔๕,๔๑๖,๘๙๐.๕๐ ๔๕,๔๑๖,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๓๙ /๖๑ ลว. ๘/๓/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์กฬีา จ านวน ๑ รายการ ๙๗,๕๐๐.๐๐ ๙๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เอม็.อาร์ ร้าน เอส.เอม็.อาร์ ราคาต  าสุด บช. ๔๐ /๖๑ ลว. ๘/๓/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑๐,๑๑๑.๕๐ ๑๐,๑๑๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๑ /๖๑ ลว. ๙/๓/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ ๙๗,๑๔๔.๐๐ ๙๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่น เซิร์ฟ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๒ /๖๑ ลว. ๑๓/๓/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็.อาร์.ซี ร้าน เอน็.อาร์.ซี ราคาต  าสุด บช. ๔๓ /๖๑ ลว. ๑๓/๓/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็.อาร์.ซี ร้าน เอน็.อาร์.ซี ราคาต  าสุด บช. ๔๔ /๖๑ ลว. ๑๓/๓/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ิอวสัดุไฟฟ้า จ านวน ๒๐ รายการ ๙๕,๗๒๔.๓๔ ๙๕,๗๒๔.๓๔ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนดลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนดลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๕ /๖๑ ลว. ๑๓/๓/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (2) จ านวน ๔ รายการ ๒๙,๔๔๒,๓๙๙.๔๘ ๒๙,๔๔๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๖ /๖๑ ลว. ๑๔/๓/๖๑
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ ๕,๑๕๕.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๔๗ /๖๑ ลว. ๑๕/๓/๖๑
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาเอดส์ จ านวน ๒ รายการ ๔๙,๙๘๕,๒๑๔.๙๕ ๔๙,๙๘๕,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๘ /๖๑ ลว. ๑๖/๓/๖๑
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน ๓ รายการ ๒๗,๕๐๐.๐๐ ๓๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๔๙ /๖๑ ลว. ๒๓/๓/๖๑
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัส จ านวน ๕ รายการ ๔๙,๗๓๔,๙๗๘.๖๐ ๔๙,๗๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๐ /๖๑ ลว. ๒๖/๓/๖๑
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือหอ้งสมุด สปส จ านวน ๑๘ รายการ ๓,๑๑๒.๕๐ ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.งานดี จ ากดั บ.งานดี จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๑ /๖๑ ลว. ๒๖/๓/๖๑
๕๒ ขออนุมัติสั งซ้ือสื อเสริมทักษะภาษาองักฤษ จ านวน ๕๘ รายการ ๑๔,๙๕๒.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั บ.บูมเมอแรง ออนไลน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๒ /๖๑ ลว. ๒๗/๓/๖๑
๕๓ ขออนุมติัจดัซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร จ านวน ๒ โหล ๒,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๕๓ /๖๑ ลว. ๒๘/๓/๖๑
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าหมกึฯ จ านวน ๑ รายการ ๘๕,๖๐๐.๐๐ ๘๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๔ /๖๑ ลว. ๒๘/๓/๖๑
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน ๑๑๔ รายการ ๒๐,๘๑๕.๕๕ ๒๐,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๕๕ /๖๑ ลว. ๒๘/๓/๖๑
๕๖ ขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์กีฬา จ านวน ๑๖ รายการ ๑๑๒,๒๙๐.๐๐ ๑๑๒,๒๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๕๖ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑
๕๗ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ๘๔๖,๑๒๖.๐๐ ๙๕๔,๒๕๐.๐๐ e-bidding บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท โทเทิ ล โซลูชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๑ /๖๑ ลว. ๕/๓/๖๑

และเครื องก าเนิดไฟฟ้า ๒ อาคาร จ านวน ๓ เครื อง มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เอกสารถกูต้อง
ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV 
จ านวน ๕ อาคาร ประจ าปี ๒๕๖๒

๕๘ จา้งที ปรึกษา (ด้านระบบความมั นคงปลอดภัย ๑,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๕๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษัท เอซิส โปรเฟสชั นนัล เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๒ /๖๑ ลว. ๒๗/๓/๖๑
ระบบสารสนเทศ) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เอกสารถกูต้อง

๕๙ จา้งบ ารุงรักษาระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๒๖,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๓ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑
ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง

๖๐ สัญญาจา้งสมคัรสมาชกิ CEIC ๗๙๙,๙๓๒.๐๐ ๘๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕๔ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑



เอกสารถกูต้อง
๖๑ สัญญาจา้งหน่วยงานบริการดูแลและเกบ็รักษา ๙,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ ๙,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๕๕ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑

หลักทรัพยท์ี ลงทุนในต่างประเทศ เอกสารถกูต้อง
๖๒ สัญญาจา้งหน่วยงานบริการดูแลและเกบ็รักษา ๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๕๖ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑

หลักทรัพย ์(Custodian) เอกสารถกูต้อง
๖๓ เชา่เครื องถา่ยเอกสาร จ านวน ๓๕ เครื อง ๑,๗๖๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๖ /๖๑ ลว. ๕/๓/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๖๔ เชา่บริการเชื อมโยงเครือขา่ยสายสัญญาณ ๔๒,๘๘๕,๒๙๐.๓๒ ๔๕,๒๐๐,๖๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๗ /๖๑ ลว. ๑๙/๓/๖๑

เพื อรับส่งขอ้มลูระหวา่งศูนยค์อมพิวเตอร์ เอกสารถกูต้อง
และค่าใชจ้า่ยบ ารุงรักษาอปุกรณ์สนับสนุน
ศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง (จงัหวดัระยอง)

๖๕ สัญญาเชา่ระบบเครือขา่ย MPLS ๘๖,๐๒๘.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๘ /๖๑ ลว. ๓๐/๓/๖๑
เอกสารถกูต้อง


