
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนมุติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๒ รายการ ๑,๗๔๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๔ /๖๑ ลว. ๑/๘/๖๑

๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ๑๙๓๑ นบ ๑,๘๙๗.๑๑ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๕ /๖๑ ลว. ๒/๘/๖๑

๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่รางวัลฯ ๔๒,๘๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ วนั กฟิท์ จ ากดั บ.เดอะ วนั กฟิท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๖ /๖๑ ลว. ๒/๘/๖๑

๔ ขออนุมัติจัดจ้างท ากระติกน้ าสูญญากาศ จ านวน ๓๐๐ ชุด ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จ ากดั บ.ออลอะราวนด์ เดอะเวลิด์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๗ /๖๑ ลว. ๓/๘/๖๑

๕ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๑๑๖,๐๗๗.๘๘ ๑๑๖,๐๗๗.๘๘ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๘ /๖๑ ลว. ๓/๘/๖๑

๖ ขออนุมัตจัดจ้างถ่ายเอกสาร รุ่นที  ๒ ๔,๗๗๗.๙๐ ๔,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กอ๊ปปี้ ปร้ิน กอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๙ /๖๑ ลว. ๓/๘/๖๑

๗ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพบ์ตัรประกันสังคม ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จ ากดั (มหาชน) บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ นต้ิง จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๐ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑

๘ ขออนุมัติจัดจ้างลอกทอ่ระบายน้ าฯ ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๔๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๑ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑

๙ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๒,๗๑๘.๓๔ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๒ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑

๑๐ ขออนุมัติเปลี ยนถา่ยน้ ามันเครื องและหม้อน้ า ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.พี.อเิล็คทริค เอน็จเินียริ ง (1991) จ ากดั บ.พี.พี.อเิล็คทริค เอน็จเินียริ ง (1991) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๓ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑

๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ นบ ๓,๔๑๖.๕๑ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๔ /๖๑ ลว. ๘/๘/๖๑

๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๘๐ นบ ๒,๐๖๑.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๕ /๖๑ ลว. ๘/๘/๖๑

๑๓ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพห์นงัสือรายงานของผู้สอบบญัชี ๔๒,๕๐๐.๐๐ ๔๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ร้านมาสเตอร์ แอพ๊พายส์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๖ /๖๑ ลว. ๑๔/๘/๖๑

และงบการเงินกองทุนเงินทดแทน จ านวน ๕๐๐ เล่ม

๑๔ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๖๗ นบ ๔,๔๕๕.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๗ /๖๑ ลว. ๑๕/๘/๖๑

๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๖๐ นบ ๒,๗๙๖.๙๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๘ /๖๑ ลว. ๑๕/๘/๖๑

๑๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่รางวัลฯ ๓๖,๓๘๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ วนั กฟิท์ จ ากดั บ.เดอะ วนั กฟิท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓๙ /๖๑ ลว. ๑๕/๘/๖๑

๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๘ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๐ /๖๑ ลว. ๑๖/๘/๖๑

๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดผ้าปูโต๊ะฯ จ านวน ๓๙๗ ผืน ๒๐,๕๖๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๑ /๖๑ ลว. ๑๗/๘/๖๑

๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๕ นบ ๒,๗๐๔.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๒ /๖๑ ลว. ๑๗/๘/๖๑

๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๖ นบ ๔,๓๒๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๓ /๖๑ ลว. ๑๗/๘/๖๑

๒๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ฯ จ านวน ๕๑ โล่ ๖๑,๒๐๐.๐๐ ๖๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลภัณฑ์ ร้านมงคลภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๔ /๖๑ ลว. ๒๑/๘/๖๑

๒๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๐ นบ ๒๓,๕๖๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๕ /๖๑ ลว. ๒๒/๘/๖๑

๒๓ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๑,๗๕๖.๔๑ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๖ /๖๑ ลว. ๒๒/๘/๖๑

๒๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ จ านวน ๒๓ โล่ ๒๔,๖๑๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๗ /๖๑ ลว. ๒๓/๘/๖๑

๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์วารสารฯ จ านวน ๒ รายการ ๗๓,๕๐๙.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนาเทพการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนาเทพการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๘ /๖๑ ลว. ๒๔/๘/๖๑

                                                                                                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนสงิหำคม     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๓  กันยำยน  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมประปาฯ ๓๙๐,๙๓๐.๐๖ ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๙ /๖๑ ลว. ๒๘/๘/๖๑

๒๗ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพห์นังสือท าเนียบเกษยีณ จ านวน ๖๐ เล่ม ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๐ /๖๑ ลว. ๒๘/๘/๖๑

๒๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ จ านวน ๑๘ โล่ ๒๓,๔๐๐.๐๐ ๒๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๑ /๖๑ ลว. ๒๙/๘/๖๑

๒๙ ขออนมุติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๘๔๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๒ /๖๑ ลว. ๓๐/๘/๖๑

๓๐ ซ่อมเครื องสแกนเนอร์ ๔,๒๗๔.๙๐ ๔,๒๗๔.๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๓ /๖๑ ลว. ๓๐/๘/๖๑

๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ จ านวน ๕ โล่ ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๔ /๖๑ ลว. ๓๑/๘/๖๑

๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๒๑๖,๘๘๙.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๗ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึเครื องโทรสาร จ านวน ๑ รายการ ๒๕,๒๗๘.๗๕ ๒๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๘ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึเครื องโทรสาร จ านวน ๑ รายการ ๖,๔๒๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๙ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓๑,๒๘๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธงชยั ร้าน ป.ธงชยั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๙ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๓,๔๘๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๑๙ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ที.แอนด์.ที.เอน็.มเีดีย จ ากดั บ.ที.แอนด์.ที.เอน็.มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๙ /๖๑ ลว. ๖/๘/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๗ รายการ ๔๑,๕๓๖,๐๑๐.๔๔ ๔๑,๕๓๖,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๒๐ /๖๑ ลว. ๗/๘/๖๑
๓๙ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๑๒๐,๖๖๐,๒๔๐.๐๐ ๑๒๐,๖๖๐,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๒๑ /๖๑ ลว. ๑๕/๘/๖๑
๔๐ ขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ดับเพลิง จ านวน ๑๐ รายการ ๕๑,๗๓๔.๕๐ ๕๑,๗๓๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โปรเกรส รีพับลิค หจก.โปรเกรส รีพับลิค ราคาต  าสุด บช. ๑๒๒ /๖๑ ลว. ๑๕/๘/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๙ รายการ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๓ /๖๑ ลว. ๑๗/๘/๖๑
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๓,๗๓๒,๕๘๘.๐๐ ๓,๗๓๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๒๔ /๖๑ ลว. ๑๗/๘/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒ รายการ ๑๗,๗๖๓.๐๐ ๑๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๕ /๖๑ ลว. ๒๔/๘/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๓๓,๗๓๖.๕๐ ๓๔,๑๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๖ /๖๑ ลว. ๒๙/๘/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๒,๕๔๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั บ.ชยัวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๗ /๖๑ ลว. ๓๑/๘/๖๑
๔๖ ขออนุมติ้จดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๑,๕๔๐.๘๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๘ /๖๑ ลว. ๓๑/๘/๖๑
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๙ รายการ ๑๐๖,๑๐๕.๔๘ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๙ /๖๑ ลว. ๓๑/๘/๖๑
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๙ รายการ ๑๔๒,๕๓๔.๗๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๐ /๖๑ ลว. ๓๑/๘/๖๑
๔๙ จา้งปรับปรุงห้องประเมนิทางการแพทย ์ ๗๙๙,๙๕๘.๑๑ ๙๖๙,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด จ ๙๔ /๖๑ ลว. ๑๔/๘/๖๑

ชั้น L อาคารวทิุร แสงสิงแกว้ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๐ จา้งบริษัทที ปรึกษา (ด้านการป้องกนั ๑๘๗,๕๐๐.๐๐ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร.ต.อ. สุธรรม เชื้อประกอบกจิ ร.ต.อ. สุธรรม เชื้อประกอบกจิ ราคาต  าสุด จ ๙๕ /๖๑ ลว. ๑๗/๘/๖๑
ปราบปราม และแกป้ัญหาการทุจริต เอกสารถกูต้อง
และประพฤติมชิอบ)

๕๑ จ้างบริษัทที ปรึกษา (เพื อศึกษาวิจัย เรื องการเคลื อนยา้ย ๓,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก มลูนิธสิถาบันวจิยัเพื อการพัฒนาประเทศไทย มลูนิธสิถาบันวจิยัเพื อการพัฒนาประเทศไทย ราคาต  าสุด จ ๙๖ /๖๑ ลว. ๒๙/๘/๖๑
และคงสิทธปิระโยชน์ประกนัสังคมส าหรับ เอกสารถกูต้อง
แรงงานขา้มชาติระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซียน)



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๒ จา้งวเิคราะห์การจดักลุ่มวนิิจฉยัโรคร่วมและ ๙,๘๗๔,๐๐๐.๐๐ ๙,๘๗๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๙๗ /๖๑ ลว. ๓๑/๘/๖๑
น้ าหนักสัมพัทธข์องผู้ป่วยใน วเิคราะห์ขอ้มลูค่าใชจ้า่ย เอกสารถกูต้อง
สูงเกนิปกติและวเิคราะห์ขอ้มลูกรณีการให้ยา
แฟคเตอร์แกผู้่ขาย กลุ่มโรคเลือดออกง่าย (ฮีโมฟเีลีย)

๕๓ จา้งรับ-ส่งขอ้มลูทะเบียนโรคเร้ือรังและ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๙๘ /๖๑ ลว. ๓๑/๘/๖๑
ขอ้มลูการใชบ้ริการทางการแพทย์ เอกสารถกูต้อง
ของผู้ประกนัตนประเภทผู้ป่วยนอก

๕๔ ซ้ือขายเครื องก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉนิ (Generator) ๒๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมนเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมนเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด ช ๑๕ /๖๑ ลว. ๒๒/๘/๖๑
ขนาด ๑,๒๕๐ KVA พร้อมอปุกรณ์ประกอบ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
การติดต้ัง ระบบไฟฟ้า และชดุควบคุม (e-bidding)
การท างาน ๑ ระบบ


