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สรปุ

๑ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๓ เคร่ือง ๑๙,๒๖๐.๐๐ ๑๙,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจิเนียร่ิง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจิเนียร่ิง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๒ /๖๔ ลว. ๓/๕/๖๔
๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมลิฟท์โดยสารฯ ๕,๕๖๔.๐๐ ๕,๕๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๓ /๖๔ ลว. ๓/๕/๖๔
๓ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กล ๖๘๗๑ นบ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๔ /๖๔ ลว. ๓/๕/๖๔
๔ ขออนุมัติซ่อมอุปกรณ์ดับเพลิงฯ ๔๒๔,๓๙๙.๔๕ ๔๒๔,๓๙๙.๔๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๕ /๖๔ ลว. ๑๑/๕/๖๔
๕ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๐ นบ ๒,๒๕๕.๐๓ ๒,๒๕๕.๐๓ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๖ /๖๔ ลว. ๑๒/๕/๖๔
๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๕ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๗ /๖๔ ลว. ๑๒/๕/๖๔
๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๔ นบ ๒,๙๓๑.๐๐ ๒,๙๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๘ /๖๔ ลว. ๑๓/๕/๖๔
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๒ อัน ๒๑๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๙ /๖๔ ลว. ๑๓/๕/๖๔
๙ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพห์นงัสือฯ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม ๒๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ร้านโชคอนันต์ ซัพพลาย ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๐ /๖๔ ลว. ๑๓/๕/๖๔

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๒ รายการ ๑๖ อัน ๑,๑๒๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๑ /๖๔ ลว. ๑๔/๕/๖๔
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๒ รายการ ๑๒ อัน ๑,๓๓๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกูด๊ ดูอิง้ ร้านกูด๊ ดูอิง้ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๒ /๖๔ ลว. ๑๗/๕/๖๔
๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๑ นบ ๓,๓๖๖.๒๒ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๓ /๖๔ ลว. ๑๗/๕/๖๔
๑๓ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าฯ ๓๙๖,๔๑๓.๖๐ ๓๙๖,๔๑๓.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด บ.ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๔ /๖๔ ลว. ๑๘/๕/๖๔
๑๔ ขออนุมัติจ้างเปล่ียนชักโครกในห้องน้ า สลก. ๘,๕๖๐.๐๐ ๘,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๕ /๖๔ ลว. ๑๘/๕/๖๔
๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ นบ ๔,๐๖๕.๔๗ ๔,๐๖๕.๔๗ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๖ /๖๔ ลว. ๒๑/๕/๖๔
๑๖ ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยฺสิน ๑๔,๐๕๐.๗๕ ๑๔,๐๕๐.๗๕ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๗ /๖๔ ลว. ๒๔/๕/๖๔
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กษ ๗๕๗๐ นบ ๒,๒๗๒.๖๘ ๒,๒๗๒.๖๙ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๘ /๖๔ ลว. ๒๗/๕/๖๔
๑๘ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินฯ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตร้ี จ ากัด บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๗๙ /๖๔ ลว. ๒๘/๕/๖๔
๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ฯ ๒๙๙,๐๕๖.๔๔ ๓๑๓,๓๙๕.๕๕ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากัด บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๐ /๖๔ ลว. ๒๘/๕/๖๔
๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๗ นบ ๑๓,๐๑๗.๐๕ ๑๓,๐๑๗.๐๕ เฉพาะเจาะจง บ อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด บ อีซูซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๑ /๖๔ ลว. ๒๘/๕/๖๔
๒๑ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๕๑ นบ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๒ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
๒๒ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ นจ ๓๗๑๙ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๘๓ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
๒๓ ขออนุมัติจดัซ้ือเคร่ืองตรวจวัดอณุหภูมิฯ จ านวน ๕๐ เคร่ือง ๑๒๙,๙๕๐.๐๐ ๑๒๙,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเคียวริต้ิ พิทซ์ จ ากัด บ.ซีเคียวริต้ิ พิทซ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด บช. ๖๕ /๖๔ ลว. ๓/๕/๖๔
๒๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๑๗,๕๑๐,๕๙๗.๖๐ ๑๗,๕๑๐,๕๙๗.๖๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๖๖ /๖๔ ลว. ๖/๕/๖๔
๒๕ ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์จราจร จ านวน  ๒ รายการ ๖๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็ม.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอ็ม.เทรดด้ิง ราคาต่ าสุด บช. ๖๗ /๖๔ ลว. ๑๒/๕/๖๔
๒๖ ขอนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๙,๒๕๗,๔๙๐.๐๐ ๙,๒๕๗,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๖๘ /๖๔ ลว. ๑๗/๕/๖๔
๒๗ ขออนมุัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๘ รายการ ๑๓๙,๓๕๕,๖๖๐.๐๐ ๑๓๙,๓๕๕,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๖๙ /๖๔ ลว. ๑๘/๕/๖๔
๒๘ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๔๕ รายการ ๔๒,๕๒๖,๕๖๐.๐๐ ๔๒,๕๒๖,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๗๐ /๖๔ ลว. ๑๘/๕/๖๔
๒๙ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๒๐,๒๒๓.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด บช. ๗๑ /๖๔ ลว. ๒๐/๕/๖๔

                                                                                                           สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม  ๒๕๖๔                                                                                       แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสังคม

ตัง้แต่วันที ่๑ - ๓๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๔
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๓๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๔ รายการ ๒๑๔,๐๐๘.๐๓ ๓๒๐,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คงธนัน จ ากัด บ.คงธนัน จ ากัด ราคาต่ าสุด บช. ๗๒ /๖๔ ลว. ๒๑/๕/๖๔
๓๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวดัสุฯ จ านวน ๒ รายการ ๘๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสาระพาน โดยนางตุ้ย อุปตา ร้านสาระพาน โดยนางตุ้ย อุปตา ราคาต่ าสุด บช. ๗๓ /๖๔ ลว. ๒๑/๕/๖๔
๓๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๑๖๓,๑๒๑.๕๐ ๑๖๓,๑๒๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด บช. ๗๔ /๖๔ ลว. ๒๗/๕/๖๔
๓๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น.อาร์.ซี ร้าน เอ็น.อาร์.ซี ราคาต่ าสุด บช. ๗๕ /๖๔ ลว. ๒๘/๕/๖๔
๓๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑,๕๔๐.๘๐ ๑,๕๔๐.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย แปซิฟิค มัลติมีเดีย จ ากัด บ.เอเชีย แปซิฟิค มัลติมีเดีย จ ากัด ราคาต่ าสุด บช. ๗๖ /๖๔ ลว. ๒๘/๕/๖๔
๓๕ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวพัชรี ดุลนิมิตร นางสาวพัชรี ดุลนิมิตร ราคาต่ าสุด จ ๒๙ /๖๔ ลว. ๓/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๓๖ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายณรงค์ จงอร่ามเรือง นายณรงค์ จงอร่ามเรือง ราคาต่ าสุด จ ๓๐ /๖๔ ลว. ๓/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๓๗ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวนิภาพร อรุณวรากรณ์ นางสาวนิภาพร อรุณวรากรณ์ ราคาต่ าสุด จ ๓๑ /๖๔ ลว. ๓/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๓๘ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางเพียงใจ ลวกุล นางเพียงใจ ลวกุล ราคาต่ าสุด จ ๓๒ /๖๔ ลว. ๕/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๓๙ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวอติพร สุรวงษ์สิน นางสาวอติพร สุรวงษ์สิน ราคาต่ าสุด จ ๓๓ /๖๔ ลว. ๕/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๔๐ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายนัฐพล ประชุมแสน นายนัฐพล ประชุมแสน ราคาต่ าสุด จ ๓๔ /๖๔ ลว. ๕/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๔๑ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายเสรี ศรีสันต์ นายเสรี ศรีสันต์ ราคาต่ าสุด จ ๓๕ /๖๔ ลว. ๕/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๔๒ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท บี.ว.ีเค. จ ากัด บริษัท บี.ว.ีเค. จ ากัด ราคาต่ าสุด จ ๓๖ /๖๔ ลว. ๕/๕/๖๔

ข้างรถโดยสารประจ าทาง อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารถูกต้อง
(e-bidding)

๔๓ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสมโภชน์ ค าสอน นายสมโภชน์ ค าสอน ราคาต่ าสุด จ ๓๗ /๖๔ ลว. ๖/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๔๔ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายธนิท สิทธโิชติหิรัญ นายธนิท สิทธโิชติหิรัญ ราคาต่ าสุด จ ๓๘ /๖๔ ลว. ๖/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๔๕ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวธรีนุช คงสวสัด์ิ นางสาวธรีนุช คงสวสัด์ิ ราคาต่ าสุด จ ๓๙ /๖๔ ลว. ๖/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๔๖ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายศุภศิลป์ จ าปานาค นายศุภศิลป์ จ าปานาค ราคาต่ าสุด จ ๔๐ /๖๔ ลว. ๗/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๔๗ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายณัฐพล วงศ์ววิฒัน์ นายณัฐพล วงศ์ววิฒัน์ ราคาต่ าสุด จ ๔๑ /๖๔ ลว. ๗/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชีอ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

๔๘ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวสีฟาง เดชปัญญา นางสาวสีฟาง เดชปัญญา ราคาต่ าสุด จ ๔๒ /๖๔ ลว. ๑๑/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๔๙ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายประพันธ ์ปล้ืมภาณุภัทร นายประพันธ ์ปล้ืมภาณุภัทร ราคาต่ าสุด จ ๔๓ /๖๔ ลว. ๑๑/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๐ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายธรีธร วงศ์ชัยสุวรรณ นายธรีธร วงศ์ชัยสุวรรณ ราคาต่ าสุด จ ๔๔ /๖๔ ลว. ๑๑/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๑ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายประเสริฐ ประกายรุ้งทอง นายประเสริฐ ประกายรุ้งทอง ราคาต่ าสุด จ ๔๕ /๖๔ ลว. ๑๑/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๒ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายจตุรงค์ ตันติมงคลสุข นายจตุรงค์ ตันติมงคลสุข ราคาต่ าสุด จ ๔๖ /๖๔ ลว. ๑๑/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๓ จ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๔,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต่ าสุด จ ๔๗ /๖๔ ลว. ๑๓/๕/๖๔
งานกองทุนเงินทดแทน โดยศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม โดยศูนย์ส่ือและส่ิงพิมพ์แก้วเจ้าจอม เอกสารถูกต้อง

๕๔ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายบริรักษ์ เจริญศิลป์ นายบริรักษ์ เจริญศิลป์ ราคาต่ าสุด จ ๔๘ /๖๔ ลว. ๑๔/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๕ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางรุ้งใจ เจริญศิลป์ นางรุ้งใจ เจริญศิลป์ ราคาต่ าสุด จ ๔๙ /๖๔ ลว. ๑๔/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๖ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายลือชา เนียรมงคล นายลือชา เนียรมงคล ราคาต่ าสุด จ ๕๐ /๖๔ ลว. ๑๔/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๗ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวธนาวดี สิริธนดีพันธ์ นางสาวธนาวดี สิริธนดีพันธ์ ราคาต่ าสุด จ ๕๑ /๖๔ ลว. ๑๗/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๘ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายกฤษฎา หาญบรรเจิด นายกฤษฎา หาญบรรเจิด ราคาต่ าสุด จ ๕๒ /๖๔ ลว. ๑๘/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๕๙ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายวรุิฬห์ ลิขิตเลิศล้ า นายวรุิฬห์ ลิขิตเลิศล้ า ราคาต่ าสุด จ ๕๓ /๖๔ ลว. ๑๘/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๖๐ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายอ ารุง เลียวรักษ์โอฬาร นายอ ารุง เลียวรักษ์โอฬาร ราคาต่ าสุด จ ๕๔ /๖๔ ลว. ๑๙/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๖๑ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางมลธชิา คุณวนัดี นางมลธชิา คุณวนัดี ราคาต่ าสุด จ ๕๕ /๖๔ ลว. ๒๐/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๖๒ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวรุ่งอรุณ เทศรุ่งเรือง นางสาวรุ่งอรุณ เทศรุ่งเรือง ราคาต่ าสุด จ ๕๖ /๖๔ ลว. ๒๐/๕/๖๔
กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง

๖๓ จ้างส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกนัสังคม ปี ๒๕๖๔ ๔,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนยว์จิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนยว์จิยั ราคาต่ าสุด จ ๕๗ /๖๔ ลว. ๒๑/๕/๖๔
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารถูกต้อง



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชีอ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

(e-bidding)
๖๔ จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสุเมธ ีเชยประเสริฐ นายสุเมธ ีเชยประเสริฐ ราคาต่ าสุด จ ๕๘ /๖๔ ลว. ๒๔/๕/๖๔

กรณีโรคทีม่ีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีโรคทีม่ีภาระเส่ียง เอกสารถูกต้อง
๖๕ จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธส่ื์อ Digital billboard ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ปิง๊ สตูดิโอ จ ากัด บริษัท ปิง๊ สตูดิโอ จ ากัด ราคาต่ าสุด จ ๕๙ /๖๔ ลว. ๒๗/๕/๖๔

อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารถูกต้อง
(e-bidding)

๖๖ จ้างทีป่รึกษา (ประเมินประสิทธผิล ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกาศเชิญชวน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนยว์จิยั มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนยว์จิยั ราคาต่ าสุด จ ๖๐ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
ของสิทธปิระโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ) ทัว่ไป และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารถูกต้อง

๖๗ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (ทีป่รึกษาทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสิทธชิัย พุทธปิระเสริฐ นายสิทธชิัย พุทธปิระเสริฐ ราคาต่ าสุด จ ๖๑ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
และทีป่รึกษาทางการพยาบาล กรณีตรวจประเมิน เอกสารถูกต้อง
การใหบ้ริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหลัก
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

๖๘ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (ทีป่รึกษาทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสุรพล ชัชวาลวานิช นายสุรพล ชัชวาลวานิช ราคาต่ าสุด จ ๖๒ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
และทีป่รึกษาทางการพยาบาล กรณีตรวจประเมิน เอกสารถูกต้อง
การใหบ้ริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหลัก
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

๖๙ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (ทีป่รึกษาทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางกาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ นางกาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ ราคาต่ าสุด จ ๖๓ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
และทีป่รึกษาทางการพยาบาล กรณีตรวจประเมิน เอกสารถูกต้อง
การใหบ้ริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหลัก
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

๗๐ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (ทีป่รึกษาทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวรมย์ชลี พูนประสิทธิ์ นางสาวรมย์ชลี พูนประสิทธิ์ ราคาต่ าสุด จ ๖๔ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
และทีป่รึกษาทางการพยาบาล กรณีตรวจประเมิน เอกสารถูกต้อง
การใหบ้ริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหลัก
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

๗๑ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (ทีป่รึกษาทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางกฤษณา กล่ินสมิทธิ์ นางกฤษณา กล่ินสมิทธิ์ ราคาต่ าสุด จ ๖๕ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
และทีป่รึกษาทางการพยาบาล กรณีตรวจประเมิน เอกสารถูกต้อง
การใหบ้ริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหลัก
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

๗๒ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล (ทีป่รึกษาทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายพลเลิศ พันธุธ์นากุล นายพลเลิศ พันธุธ์นากุล ราคาต่ าสุด จ ๖๖ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
และทีป่รึกษาทางการพยาบาล กรณีตรวจประเมิน เอกสารถูกต้อง
การใหบ้ริการทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหลัก
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจ าปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชีอ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รบักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ

หรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

๗๓ จ้างโครงการบริการส่งข้อความส้ันทางโทรศัพท์มือถือ ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั ราคาต่ าสุด จ ๖๗ /๖๔ ลว. ๓๑/๕/๖๔
Short Message Service (SMS) เอกสารถูกต้อง

๔๓ ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ๑๗๙,๓๐๐,๒๗๕.๐๐ ๑๗๙,๙๘๗,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา ธรุกิจค้าร่วม เอสซี ประกอบด้วย ธรุกิจค้าร่วม เอสซี ประกอบด้วย ราคาต่ าสุด ซ ๑๓ /๖๔ ลว. ๑๑/๕/๖๔
บริหารจัดการ อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี คอนซัลต้ิง จ ากัด บริษัท สตรีม ไอ.ท.ี คอนซัลต้ิง จ ากัด เอกสารถูกต้อง

(e-bidding) และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด
๔๔ ซ้ือขายโครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ ๕๙๓,๑๐๑.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด ราคาต่ าสุด ซ ๑๔ /๖๔ ลว. ๑๗/๕/๖๔

IP Phone (IP PBX)พร้อมเคร่ืองโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารถูกต้อง
ระบบ IP Phone แบบ Wifi (e-bidding)

๔๕ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๖,๖๕๓,๒๐๐.๐๐ ๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด ซ ๑๕ /๖๔ ลว. ๑๘/๕/๖๔
เอกสารถูกต้อง


