
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัซ่อมเคร่ืองพิมพ์ฯ ๗,๒๗๒.๐๔ ๗,๒๗๒.๐๔ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๐ /๖๓ ลว. ๑/๕/๖๓
๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๒ รายการ ๒๖ อนั ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๑ /๖๓ ลว. ๕/๕/๖๓
๓ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๘ อัน ๘๖๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๒ /๖๓ ลว. ๕/๕/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตส่ือทีวฯี ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเคแมส จ ากดั บ.โอเคแมส จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๓ /๖๓ ลว. ๕/๕/๖๓
๕ ขออนุมติัจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ระบบเลเซอร์สี ๑,๐๖๐.๒๑ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๔ /๖๓ ลว. ๗/๕/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตส่ือออนไลน์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั บ.มติชน จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๕ /๖๓ ลว. ๗/๕/๖๓
๗ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตส่ือเวบ็ไซต์ฯ ๓๙๖,๙๗๐.๐๐ ๓๙๖,๙๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามรัฐ จ ากดั บ.สยามรัฐ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๖ /๖๓ ลว. ๗/๕/๖๓
๘ ขออนุมติัดจดัจา้งซ่อมบ ารุงรักษาฯ ๘,๕๖๐.๐๐ ๘,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๗ /๖๓ ลว. ๘/๕/๖๓
๙ ขออนุมติัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นราชการ ๖,๔๒๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก. นพสร ซัพพลาย หจก. นพสร ซัพพลาย ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๘ /๖๓ ลว. ๑๒/๕/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๕ อนั ๓๕๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๓๙ /๖๓ ลว. ๑๒/๕/๖๓
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๒ รายการ ๒๕ อนั ๒,๑๕๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๐ /๖๓ ลว. ๑๒/๕/๖๓
๑๒ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพแ์ฟม้กระดาษ จ านวน ๓,๐๐๐  แฟม้ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๑ /๖๓ ลว. ๑๔/๕/๖๓
๑๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 22 รายการ 31 อัน ๒,๘๖๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๒ /๖๓ ลว. ๑๔/๕/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๖ นบ ๒,๖๙๖.๐๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๓ /๖๓ ลว. ๑๘/๕/๖๓
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๕๐๐ นบ ๓,๗๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๔ /๖๓ ลว. ๑๘/๕/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต ๒๕๘๔ นบ ๒,๕๒๖.๔๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๕ /๖๓ ลว. ๑๘/๕/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๒๙ นบ ๒,๖๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๖ /๖๓ ลว. ๑๙/๕/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๖๔๐๕ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๗ /๖๓ ลว. ๑๙/๕/๖๓
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๘,๕๗๐.๗๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๘ /๖๓ ลว. ๑๙/๕/๖๓
๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑๒ อนั ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๙ /๖๓ ลว. ๒๐/๕/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๖๗ นบ ๑๓,๘๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๐ /๖๓ ลว. ๒๐/๕/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระถางครอบต้นไมฯ้ ๑๙,๖๘๘.๐๐ ๑๙,๖๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๑ /๖๓ ลว. ๒๐/๕/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๖๗ นบ ๖,๘๓๕.๑๖ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๒ /๖๓ ลว. ๒๐/๕/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๑๙๙,๕๐๐.๐๐ ๑๙๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๓ /๖๓ ลว. ๒๐/๕/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศฯ ๗๘,๑๑๐.๐๐ ๗๘,๖๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียร่ิง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๔ /๖๓ ลว. ๒๑/๕/๖๓
๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒๘ รายการ ๒๘ อนั ๒,๖๖๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๕ /๖๓ ลว. ๒๒/๕/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ นบ ๓,๕๕๕.๖๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๖ /๖๓ ลว. ๒๕/๕/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๓๑,๔๓๔.๔๖ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๗ /๖๓ ลว. ๒๕/๕/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถเขน็ฯ ๔,๒๘๐.๐๐ ๔,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส. โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส. โพธิ์ชยั 2551 ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๘ /๖๓ ลว. ๒๖/๕/๖๓
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๙ /๖๓ ลว. ๒๖/๕/๖๓

                                                                                                      สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม ๒๕๖๓                                                                                           แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถเขน็ฯ ๑,๙๒๖.๐๐ ๑,๙๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส. โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส. โพธิ์ชยั 2551 ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๐ /๖๓ ลว. ๒๗/๕/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ ๗๕๖๓ นบ ๑,๗๘๔.๒๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๑ /๖๓ ลว. ๒๙/๕/๖๓
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาฯ ๘,๕๖๐.๐๐ ๘,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๒ /๖๓ ลว. ๒๙/๕/๖๓
๓๔ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ e-Book จ านวน ๑๔๓ รายการ ๕๐,๐๔๘.๐๐ ๕๐,๐๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๘๘ /๖๓ ลว. ๗/๕/๖๓
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๓ รายการ ๗๒,๔๔๙.๗๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๘๙ /๖๓ ลว. ๑๔/๕/๖๓
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๙๐ /๖๓ ลว. ๑๙/๕/๖๓
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ(๒) จ านวน ๑ รายการ ๓,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๙๑ /๖๓ ลว. ๒๕/๕/๖๓
๓๘ ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖๓,๙๐๔.๗๔ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๙๒ /๖๓ ลว. ๒๕/๕/๖๓

และวสัดุยานพาหนะ จ านวน ๒๐ รายการ
๓๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุช่างและไฟฟา้ จ านวน ๒๘ รายการ ๑๕๑,๐๗๐.๐๐ ๑๕๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอม็ เทรดด้ิง ร้านพีเอม็ เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด บช. ๙๓ /๖๓ ลว. ๒๖/๕/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือแอลกฮอล์ฯ จ านวน ๓ รายการ ๑๘๘,๑๐๐.๐๐ ๑๘๘,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สาระพาน โดยนางตุ้ย อปุตา สาระพาน โดยนางตุ้ย อปุตา ราคาต่ าสุด บช. ๙๔ /๖๓ ลว. ๒๙/๕/๖๓
๔๑ จา้งรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจา่ย ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต่ าสุด จ ๖๗ /๖๓ ลว. ๑๒/๕/๖๓

ค่าบริการทางการแพทย ์กรณีปลูกถา่ยอวยัวะ เอกสารถกูต้อง
๔๒ จา้งรับ-ส่งขอ้มลูการใชบ้ริการทางการแพทย์ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง (สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) (สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต่ าสุด จ ๖๘ /๖๓ ลว. ๑๕/๕/๖๓

ของผู้ประกนัตนประเภทผู้ป่วยนอก และขอ้มลู เอกสารถกูต้อง
บัญชผู้ีป่วยโรคเร้ือรัง

๔๓ จา้งวเิคราะห์การจดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วมและ ๑๐,๒๑๗,๖๐๐.๐๐ ๑๐,๒๑๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต่ าสุด จ ๖๙ /๖๓ ลว. ๒๒/๕/๖๓
น้ าหนักสัมพัทธข์องผู้ป่วยใน และวเิคราะห์ เอกสารถกูต้อง
ขอ้มลูผู้ป่วยในที่มค่ีาใชจ้า่ยสูงเกนิปกติ

๔๔ จา้งโครงการ สปส. มอบสุข ๓,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๗๐ /๖๓ ลว. ๒๘/๕/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๕ จ้างส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๗๑ /๖๓ ลว. ๒๙/๕/๖๓
ปี ๒๕๖๓ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๔๖ จา้งบริษัทที่ปรึกษา (โครงการวจิยั เร่ือง ๑,๙๙๖,๔๖๒.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก มลูนิธสิถาบันวจิยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มลูนิธสิถาบันวจิยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ราคาต่ าสุด จ ๗๒ /๖๓ ลว. ๒๙/๕/๖๓

"รูปแบบแนวทางการจดับริการทางการแพทย์ เอกสารถกูต้อง
กรณีคลอดบุตรที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกนัตน"

๔๗ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๑,๕๕๙,๙๕๓.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต่ าสุด ช ๖ /๖๓ ลว. ๘/๕/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๔๘ ซ้ือขายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉนิ ๓๐,๘๑๖,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต่ าสุด ช ๗ /๖๓ ลว. ๒๙/๕/๖๓
อาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๔๙ เชา่ระบบโครงขา่ย ระบบส่ือสัญญาณ ๕๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ราคาต่ าสุด ช ๘ /๖๓ ลว. ๒๙/๕/๖๓
และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องาน เอกสารถกูต้อง
ประกนัสังคม


