
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งปรับปรุงห้องฯ ๖๘,๔๘๐.๐๐ ๖๘,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๔ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๖ อนั ๕๕๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๕ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๓ อนั ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๖ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์สีฯ ๗,๐๑๕.๘๘ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๗ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๔๐ รายการ ๔๓ อนั ๓,๒๔๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๘ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๖ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อัน ๑๘๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๗๙ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๑ นบ ๒,๖๒๓.๑๑ ๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๐ /๖๔ ลว. ๒/๓/๖๔
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๔๓๕๑ นบ ๔,๓๒๘.๑๕ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๑ /๖๔ ลว. ๒/๓/๖๔
๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๓ รายการ ๑๕ อนั ๑,๑๙๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๒ /๖๔ ลว. ๓/๓/๖๔

๑๐ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๓ อัน ๒๓๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๓ /๖๔ ลว. ๓/๓/๖๔
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๙ อนั ๑,๑๕๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๔ /๖๔ ลว. ๓/๓/๖๔
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๙๗,๖๘๐.๐๐ ๙๗,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสฤษฎ์พงษ์  วรรณสิทธิ์ นายสฤษฎ์พงษ์  วรรณสิทธิ์ ราคาต  าสุด บจ. ๘๕ /๖๔ ลว. ๔/๓/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๙๗,๖๘๐.๐๐ ๙๗,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางธนาพร  ซื อสัตยดี์ นางธนาพร  ซื อสัตยดี์ ราคาต  าสุด บจ. ๘๖ /๖๔ ลว. ๔/๓/๖๔
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน ๓ รายการ ๓๗๒,๔๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๗ /๖๔ ลว. ๔/๓/๖๔
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๙๖,๖๙๐.๐๐ ๑๙๓,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางหิรัญญา  ปะดุกา นางหิรัญญา  ปะดุกา ราคาต  าสุด บจ. ๘๘ /๖๔ ลว. ๕/๓/๖๔
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๙๖,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณี ศรีพฤทธิ์เกยีรติ นางสาวสุวรรณี ศรีพฤทธิ์เกยีรติ ราคาต  าสุด บจ. ๘๙ /๖๔ ลว. ๕/๓/๖๔
๑๗ ขออนุมัติจา้งผลิตและประชาสัมพันธท์าง นสพ มติชน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๙๐ /๖๔ ลว. ๕/๓/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งสื อ TV ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ญประภรรณ์ บ.เพ็ญประภรรณ์ ราคาต  าสุด บจ. ๙๑ /๖๔ ลว. ๕/๓/๖๔
๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๒ รายการ ๑๒ อนั ๑,๒๓๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๙๒ /๖๔ ลว. ๘/๓/๖๔
๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพแ์บบพมิพ ์จ านวน ๒ รายการ ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๓ /๖๔ ลว. ๘/๓/๖๔
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๙๔ /๖๔ ลว. ๘/๓/๖๔
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๙ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๙๕ /๖๔ ลว. ๘/๓/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๖๐ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๙๖ /๖๔ ลว. ๙/๓/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๙๗ /๖๔ ลว. ๙/๓/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๑,๐๔๗.๕๓ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๙๘ /๖๔ ลว. ๙/๓/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๒๕๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๙๙ /๖๔ ลว. ๑๐/๓/๖๔
๒๗ ขออนุมัติจ้างพมิพใ์บน าส่งไปรษณีย์ จ านวน ๒๐๐ เล่ม ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๐ /๖๔ ลว. ๑๐/๓/๖๔
๒๘ ขออนุมัติจดัจา้งผลิตสื อประชาสัมพนัธ์ จ านวน ๔ รายการ ๔๘๓,๖๔๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาร์เกต็-คอมส์ จ ากดั บ.มาร์เกต็-คอมส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๑ /๖๔ ลว. ๑๐/๓/๖๔
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๙ อนั ๖๕๐.๐๐ ๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๒ /๖๔ ลว. ๑๑/๓/๖๔
๓๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๒ รายการ ๑๘ อนั ๑,๔๓๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๓ /๖๔ ลว. ๑๑/๓/๖๔

                                                                                                           สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมีนำคม  ๒๕๖๔                                                                                       แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ มีนำคม  ๒๕๖๔

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือขึ้นทะเบียน ๒๙,๙๖๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๔ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
กองทุนเงินทดแทน จ านวน ๒๐ กล่อง

๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือขึ้นทะเบียน ๔๖,๔๓๘.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๕ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
ประกนัสังคม จ านวน ๓๕ กล่อง

๓๓ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง ๔๘๕,๐๙๘.๔๑ ๔๘๕,๐๙๘.๔๑ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๖ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อวทิยฯุ ๔๙๔,๓๔๐.๐๐ ๔๙๔,๓๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วไิลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั บ.วไิลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๗ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
๓๕ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๕ อัน ๓๗๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๘ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
๓๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๑๒ อัน ๘๔๐.๐๐ ๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๐๙ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๘ อนั ๗๗๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๐ /๖๔ ลว. ๑๕/๓/๖๔
๓๘ ขออนุมติัเชา่รถบัสปรับอากาศฯ ๗๖,๕๐๐.๐๐ ๗๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๑ /๖๔ ลว. ๑๖/๓/๖๔
๓๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๑๔ อัน ๒,๑๒๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๒ /๖๔ ลว. ๑๖/๓/๖๔
๔๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๙ รายการ ๑๙ อนั ๑,๘๔๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๓ /๖๔ ลว. ๑๖/๓/๖๔
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๔ /๖๔ ลว. ๑๖/๓/๖๔
๔๒ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๖ อัน ๔๖๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๕ /๖๔ ลว. ๑๙/๓/๖๔
๔๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๙ รายการ ๓๗ อนั ๓,๙๑๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๖ /๖๔ ลว. ๑๙/๓/๖๔
๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๖ นบ ๒,๕๐๐.๕๙ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๗ /๖๔ ลว. ๒๓/๓/๖๔
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๒๘๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๘ /๖๔ ลว. ๒๓/๓/๖๔
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๔ อนั ๓๖๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๙ /๖๔ ลว. ๒๓/๓/๖๔
๔๗ ขอนุมติัจดัจา้งพิมพ์ซองสีขาว ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๐ /๖๔ ลว. ๒๓/๓/๖๔

ตราโลโก ้สปส. จ านวน ๑,๐๐๐ ซอง
๔๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อนั ๒๔๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๑ /๖๔ ลว. ๒๔/๓/๖๔
๔๙ ขออนุมติัจา้งท าซองฯ ๓๘๒,๕๐๓.๖๐ ๓๘๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๒ /๖๔ ลว. ๒๔/๓/๖๔
๕๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๘๕ นบ ๓,๗๔๔.๘๔ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๓ /๖๔ ลว. ๒๕/๓/๖๔
๕๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ ๗๕๖๔ นบ ๑,๗๘๔.๒๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๔ /๖๔ ลว. ๒๖/๓/๖๔
๕๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๔ นบ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๕ /๖๔ ลว. ๒๖/๓/๖๔
๕๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ฯ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รีพอร์ตเตอร์ โปรดักชั น จ ากดั บ.รีพอร์ตเตอร์ โปรดักชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๖ /๖๔ ลว. ๒๖/๓/๖๔
๕๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนตื นจ ๒๔๘๕ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๗ /๖๔ ลว. ๒๙/๓/๖๔
๕๕ ขออนุมติัซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๔,๒๘๐.๐๐ ๔,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๘ /๖๔ ลว. ๒๙/๓/๖๔
๕๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๘๐ นบ ๒,๘๑๖.๙๙ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๙ /๖๔ ลว. ๒๙/๓/๖๔
๕๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๗ อนั ๗๒๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๐ /๖๔ ลว. ๒๙/๓/๖๔
๕๘ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๑๗,๕๗๕.๐๐ ๑๗,๕๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ์ ๒ โดยนางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู งามบริสุทธิ์ ๒ โดยนางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๑ /๖๔ ลว. ๓๑/๓/๖๔

จ านวน ๓๔๒ ผืน
๕๙ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ ๔๙๕,๔๑๐.๐๐ ๔๙๕,๔๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน็ท์ จ ากดั บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน็ท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๒ /๖๔ ลว. ๓๑/๓/๖๔



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
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คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๖๐ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วชัรพล จ ากดั บ.วชัรพล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๓ /๖๔ ลว. ๓๑/๓/๖๔
๖๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑ รายการ ๕,๓๙๒.๘๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๗ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๗๗ รายการ ๒๑๕,๒๖๕.๐๐ ๒๑๕,๒๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๓๘ /๖๔ ลว. ๑/๓/๖๔
๖๓ ขออนุมัติจดัซ้ือเครื องคิดเลข จ านวน ๑ รายการ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๓๙ /๖๔ ลว. ๔/๓/๖๔
๖๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๕,๗๒๙.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๐ /๖๔ ลว. ๘/๓/๖๔
๖๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุดับเพลิงฯ จ านวน ๑๐ รายการ ๕๒,๘๐๔.๕๐ ๕๒,๘๐๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเกรส รีพับลิค หจก.โปรเกรส รีพับลิค ราคาต  าสุด บช. ๔๑ /๖๔ ลว. ๘/๓/๖๔
๖๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ ๔๐,๔๘๔.๐๐ ๔๐,๔๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๒ /๖๔ ลว. ๙/๓/๖๔

(e-book) จ านวน ๑๑๑ รายการ
๖๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ๒๙,๙๖๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๓ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
๖๘ ขออนุมัติจัดซ้ือยยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๔๐,๘๓๑,๒๐๐.๐๐ ๔๐,๘๓๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๔ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
๖๙ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๑๙,๔๔๐,๑๙๙.๐๐ ๑๙,๔๔๐,๑๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๕ /๖๔ ลว. ๑๖/๓/๖๔
๗๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ๒๓,๑๑๒.๐๐ ๒๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั บ.แอมโปไมโครซิส จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๖ /๖๔ ลว. ๑๖/๓/๖๔
๗๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๑๕,๔๐๘.๐๐ ๑๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๔๗ /๖๔ ลว. ๑๗/๓/๖๔
๗๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ ๑๑๐,๑๐๓.๐๐ ๑๑๐,๑๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. ๔๘ /๖๔ ลว. ๒๒/๓/๖๔
๗๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๙,๗๙๕.๐๐ ๑๙,๗๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๙ /๖๔ ลว. ๒๒/๓/๖๔
๗๔ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ ๑๐๕,๕๑๘.๐๕ ๑๐๕,๕๑๘.๐๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๐ /๖๔ ลว. ๒๒/๓/๖๔
๗๕ ขออนุมัติจัดซ้ือสต๊ีกเกอร์คอม จ านวน ๑๕ กล่อง ๑๔,๙๒๖.๕๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๑ /๖๔ ลว. ๒๔/๓/๖๔
๗๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๓,๑๒๔.๔๐ ๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๒ /๖๔ ลว. ๒๔/๓/๖๔
๗๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๒๒,๖๓๒,๘๗๗.๓๖ ๒๒,๖๓๒,๘๗๗.๓๖ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๓ /๖๔ ลว. ๒๙/๓/๖๔
๗๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒๓ รายการ ๔๙๓,๒๑๖.๕๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๕๔ /๖๔ ลว. ๓๑/๓/๖๔
๗๙ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพนัธป์า้ย Light Box ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ต้ังใจ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ต้ังใจ กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔ /๖๔ ลว. ๒/๓/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๐ จ้างประชาสัมพนัธค์วามรู้งานกองทุนเงินทดแทน : ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ต้ังใจ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ต้ังใจ กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๕ /๖๔ ลว. ๒/๓/๖๔
ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธป์้าย Light Box อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๘๑ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๓,๕๖๕,๗๕๐.๐๐ ๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โปร แดท จ ากดั บริษัท โปร แดท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๖ /๖๔ ลว. ๒/๓/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๒ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สยามราชธานี จ ากดั บริษัท สยามราชธานี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๗ /๖๔ ลว. ๒/๓/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๘๓ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๓,๘๙๐,๒๐๐.๐๐ ๔,๐๓๗,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๘ /๖๔ ลว. ๓/๓/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๔ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๒,๐๒๙,๓๑๕.๕๐ ๒,๐๒๙,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ราคาต  าสุด จ ๑๙ /๖๔ ลว. ๕/๓/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๕ จ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๐ /๖๔ ลว. ๕/๓/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๖ จ้างหน่วยงานบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ๒๕๒,๗๘๘,๑๒๐.๐๐ ๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๒๑ /๖๔ ลว. ๒๙/๓/๖๔
(Custodian) เอกสารถกูต้อง

๘๗ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน ๕,๗๗๙,๙๒๐.๐๐ ๕,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๒ /๖๔ ลว. ๒๙/๓/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๘๘ จา้งสมคัรสมาชกิ CEIC ๙๓๗,๓๒๐.๐๐ ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๓ /๖๔ ลว. ๓๐/๓/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๘๙ จา้งรับ-ส่ง และประมวลผลการเบิกจา่ย ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ราคาต  าสุด จ ๒๔ /๖๔ ลว. ๓๑/๓/๖๔
ค่าบริการทางการแพทย ์กรณีแพทยผู้์เชี ยวชาญ เอกสารถกูต้อง
พิเศษเฉพาะทาง

๙๐ ซ้ือขายอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ๑๗๗,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ ๑๗๘,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท สามารถคอมเทค จ ากดั บริษัท สามารถคอมเทค จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๒ /๖๔ ลว. ๕/๓/๖๔
(Firewall) เดิม อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๙๑ ซ้ือขายระบบทดแทนอปุกรณ์รักษาความปลอดภยั ๕๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ (e-bidding) บริษัท สามารถคอมเทค จ ากดั บริษัท สามารถคอมเทค จ ากดั ซ ๓ /๖๔ ลว. ๑๐/๓/๖๔
ในการรับส่งขอ้มลูแบบ Web Service เดิม ประกวดราคา ราคาต  าสุด

๙๒ ซ้ือขายอปุกรณ์ระบบเครือขา่ยสื อสารภายใน ๘๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๐๘๓,๐๐๐.๐๐ อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น เอกสารถกูต้อง ซ ๔ /๖๔ ลว. ๑๐/๓/๖๔
(LAN) เพื อทดแทนระบบเดิม (e-bidding) เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

๙๓ ซ้ือขายอปุกรณ์ระบบประชมุทางไกล ๖๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๕๗๗,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา เอทีคอนซอเตียม ประกอบด้วย เอทีคอนซอเตียม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด ซ ๕ /๖๔ ลว. ๑๒/๓/๖๔
(Video Conference) เพื อทดแทนระบบเดิม อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น เอกสารถกูต้อง
Management : DCIM) (e-bidding) เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

และบริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั และบริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั
๙๔ เชา่เครื องถา่ยเอกสาร ๒,๓๘๔,๖๔๐.๐๐ ๓,๑๑๐,๔๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ซ ๖ /๖๔ ลว. ๒๔/๓/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๙๕ เชา่ใชร้ะบบเครือขา่ยสื อสารขอ้มลู ๔๔๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น ราคาต  าสุด ซ ๗ /๖๔ ลว. ๒๖/๓/๖๔
เพื อบริการงานประกนัสังคม อเิล็กทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)

๙๖ เชา่ระบบเครือขา่ย MPLS ๘๖,๐๒๘.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ซ ๘ /๖๔ ลว. ๓๐/๓/๖๔
เอกสารถกูต้อง


