
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัสมคัรสมาชกิตลาดตราสารหนี้ไทย ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ราคาต ่าสุด บจ. ๑ /๖๒ ลว. ๘/๑/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตมาสคอตออมสุข-อนุ่ใจ ๕๙,๙๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั บ.สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒ /๖๒ ลว. ๙/๑/๖๒
๓ ขออนุมติัค่าสมคัรสมาชกิระบบกองทุนรวม ๖๐๐,๒๗๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสิรซ์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสิรซ์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๓ /๖๒ ลว. ๑๐/๑/๖๒
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท่ากระเป๋าฯ จา่นวน ๑,๕๐๐ ใบ ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต ่าสุด บจ. ๔ /๖๒ ลว. ๑๔/๑/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๐ นบ ๑,๙๗๖.๖๔ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๕ /๖๒ ลว. ๒๓/๑/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เอน็ แอร์บัสเซอร์วสิ หจก.เจ.เอน็ แอร์บัสเซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๖ /๖๒ ลว. ๒๕/๑/๖๒
๗ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๗ รายการ ๗๐๖.๒๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต ่าสุด บจ. ๗ /๖๒ ลว. ๒๕/๑/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๙ รายการ ๑,๐๐๕.๘๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต ่าสุด บจ. ๘ /๖๒ ลว. ๒๕/๑/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กง ๒๓๖๙ นบ ๑๗,๓๑๒.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๑/๖๒

๑๐ ขออนุมติัดจดัจา้งซักรีดท่าความสะอาดฯ ๑๔,๕๙๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๒๕,๕๐๐.๐๐ ๓๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เอน็ แอร์บัสเซอร์วสิ หจก.เจ.เอน็ แอร์บัสเซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๖ รายการ ๑,๖๙๐.๖๐ ๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
๑๓ ขอนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๑๙ รายการ ๒,๘๗๘.๓๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๑๖ รายการ ๒,๔๖๑.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๒๕ รายการ ๓,๒๔๒.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๖๐ นบ ๒๗,๕๔๗.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจา้งโครงการจดันิทรรศการฯ ๔๘๙,๑๕๐.๐๐ ๔๘๙,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดาม เจ จา่กดั บ.มาดาม เจ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑ /๖๒ ลว. ๔/๑/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๒ /๖๒ ลว. ๘/๑/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๓ /๖๒ ลว. ๘/๑/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๔ /๖๒ ลว. ๘/๑/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๕ /๖๒ ลว. ๘/๑/๖๒
๒๓ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ่านวน ๑ รายการ ๕,๘๙๔,๑๒๕.๑๔ ๕,๘๙๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๖ /๖๒ ลว. ๙/๑/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๗ /๖๒ ลว. ๑๐/๑/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๘,๔๐๐.๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๘ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒
๒๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๖๑,๐๐๐.๐๐ ๖๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๙ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๐ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๗,๙๐๐.๐๐ ๗,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๑ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒
๒๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๒ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๕,๔๕๐.๐๐ ๕,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๓ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
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๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๔ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๕ /๖๒ ลว. ๑๑/๑/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๖ /๖๒ ลว. ๑๔/๑/๖๒
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๑ รายการ ๑๔,๗๖๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๗ /๖๒ ลว. ๑๔/๑/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๘ /๖๒ ลว. ๑๔/๑/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๙ /๖๒ ลว. ๑๔/๑/๖๒
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๑๐,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๒๐ /๖๒ ลว. ๑๖/๑/๖๒
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๒๑ /๖๒ ลว. ๑๖/๑/๖๒
๓๙ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ่านวน ๑ รายการ ๒๗๑,๔๕๑,๔๖๐.๐๐ ๒๗๑,๔๕๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๒ /๖๒ ลว. ๑๖/๑/๖๒
๔๐ ขออนุมติัเชา่เครื องถา่ยเอกสาร ๑ เครื อง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๓ /๖๒ ลว. ๑๗/๑/๖๒
๔๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ่านวน ๑ รายการ ๔,๖๑๔,๗๘๐.๗๒ ๔,๖๑๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๔ /๖๒ ลว. ๒๑/๑/๖๒
๔๒ ขออนมุัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ่านวน ๑๒ รายการ ๕๔๘,๔๕๒,๓๗๒.๕๖ ๕๕๓,๑๘๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๕ /๖๒ ลว. ๒๑/๑/๖๒
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือรถเขน็ จา่นวน ๑ คัน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวชิยัการชา่ง ร้านวชิยัการชา่ง ราคาต ่าสุด บช. ๒๖ /๖๒ ลว. ๒๕/๑/๖๒
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส่านักงาน จา่นวน ๒ รายการ ๖,๑๗๙.๒๕ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๗ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือฯ จา่นวน ๔ เล่ม ๑,๔๔๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ส่านักพิมพ์วญิญูชน จา่กดั บ.ส่านักพิมพ์วญิญูชน จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๘ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จา่นวน ๑ รายการ ๒๔,๖๑๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๒๙ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือถงัขยะ จา่นวน ๔๐ ถงั ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สีน้่า พลาสติกเวลิด์ จา่กดั บ.สีน้่า พลาสติกเวลิด์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๓๐ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๓๑ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒

ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๒ ๑๑,๒๘๐.๐๐ ๑๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๓๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ ๑๔,๔๔๕.๐๐ ๑๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจา่กดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๓๓ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒

ขออนุมติัจดัซ้ือเครื องโทรสารฯ ๙,๔๘๕.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๓๔ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี ๒๕๖๒ ๗,๙๒๐.๐๐ ๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๓๕ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
๕๑ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๗๘๘,๘๐๖.๒๘ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวรมยช์ลี พูนประสิทธิ์ นางสาวรมยช์ลี พูนประสิทธิ์ ราคาต ่าสุด จ ๑ /๖๒ ลว. ๓/๑/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๒ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๗๘๘,๘๐๖.๒๘ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางกฤษณา กลิ นสมทิธิ์ นางกฤษณา กลิ นสมทิธิ์ ราคาต ่าสุด จ ๒ /๖๒ ลว. ๓/๑/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๓ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๑,๓๑๔,๖๗๗.๓๒ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสิทธชิยั พุทธปิระเสริฐ นายสิทธชิยั พุทธปิระเสริฐ ราคาต ่าสุด จ ๓ /๖๒ ลว. ๓/๑/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๔ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๑,๓๑๔,๖๗๗.๓๒ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายพลเลิศ พันธุ์ธนากลุ นายพลเลิศ พันธุ์ธนากลุ ราคาต ่าสุด จ ๔ /๖๒ ลว. ๓/๑/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๕ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๗๘๘,๘๐๖.๒๘ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางอาภรณ์ นิยมพฤกษ์ นางอาภรณ์ นิยมพฤกษ์ ราคาต ่าสุด จ ๕ /๖๒ ลว. ๓/๑/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๖ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๑,๓๑๔,๖๗๗.๓๒ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสวา่งใจ พึ งพักตร์ นางสวา่งใจ พึ งพักตร์ ราคาต ่าสุด จ ๖ /๖๒ ลว. ๓/๑/๖๒
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เอกสารถกูต้อง
๕๗ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๑,๓๑๔,๖๗๗.๓๒ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสนธยา พรึงล่าภู นายสนธยา พรึงล่าภู ราคาต ่าสุด จ ๗ /๖๒ ลว. ๓/๑/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๘ จ้างสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับความเคลื อนไหว ๕๓๖,๗๑๒.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเควสท์ จา่กดั บริษัท ไทยเควสท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๘ /๖๒ ลว. ๑๕/๑/๖๒

ของตลาดเงิน ตลาดทุน ส่าหรับบริการ ปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง
๕๙ จ้างเหมารักษาความสะอาดส่านักงานประกันสังคม ๑,๓๑๔,๖๗๗.๓๒ ๘,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ่ากดั บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ่ากดั ราคาต ่าสุด จ ๙ /๖๒ ลว. ๑๕/๑/๖๒

ปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง
๖๐ จา้งปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชัน้ ๗ ส่านักตรวจสอบ ๗,๐๖๖,๙๙๐.๐๐ ๙,๙๑๘,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วสิ จา่กดั บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐ /๖๒ ลว. ๑๗/๑/๖๒

ส่านักสิทธปิระโยชน์ อาคารวทิุร แสงสิงแกว้ เอกสารถกูต้อง
๖๑ จ้างบ่ารุงรักษา ระบบประปา ระบบบ่าบดัน้่าดี - น้่าเสีย ๗๔๖,๕๘๐.๕๖ ๘๘๒,๐๐๐.๐๐ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจา่กดั นพสร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจา่กดั นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด จ ๑๑ /๖๒ ลว. ๑๘/๑/๖๒

 ระบบดับเพลิง ๕ อาคาร ประกจา่ปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง

๖๒ จ้างเหมาบ่ารุงรักษาสวนหย่อมส่านักงานประกันสังคม ๙๒๐,๙๐๙.๖๐ ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วสิ บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วสิ ราคาต ่าสุด จ ๑๒ /๖๒ ลว. ๒๓/๑/๖๒
ประจา่ปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง

๖๓ จ้างบ่ารุงรักษาเครื องคอมพวิเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ ๓๗,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๘๖,๒๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๓ /๖๒ ลว. ๒๓/๑/๖๒
ต่อพว่งศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก และศูนย์คอมพวิเตอร์ส่ารอง เอกสารถกูต้อง

๖๔ จ้างบ่ารุงรักษาเครื องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายระบบประมวลผล ๕,๔๑๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๑๔,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั เอกสารถกูต้อง จ ๑๔ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
ข้อมูลการบริหารจัดการและการใหบ้ริการของส่านกังาน ราคาต ่าสุด
ประกันสังคมกลุ่มพืน้ที จังหวดั ๑๔ กลุ่มพืน้ที จังหวดั เอกสารถกูต้อง

๖๕ จา้งบ่ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษา ๖๐,๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๘๘๓,๖๐๐.๐๐ คัดเลือก ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ราคาต ่าสุด จ ๑๕ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
ความมั นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั และ บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั และ เอกสารถกูต้อง

บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด
๖๖ จา้งบ่ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ๑๓๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๘,๔๙๕,๘๐๐.๐๐ คัดเลือก ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย เอกสารถกูต้อง จ ๑๖ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒

และบริหารศูนยค์อมพิวเตอร์ (Cloud) บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั และ บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั และ ราคาต ่าสุด
บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั เอกสารถกูต้อง

๖๗ จา้งบ่ารุงรักษาระบบงานประกนัสังคมบนเครื อง ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๗ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม เอกสารถกูต้อง

๖๘ จ้างบ่ารุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๘ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
เชื อมโยงระบบ NCH (National Clearing House) เอกสารถกูต้อง

๖๙ จา้งบ่ารุงรักษาโปรแกรม Sapiens ObjectPool ๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๙ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๗๐ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางจนัทนา มาลัย นางจนัทนา มาลัย ราคาต ่าสุด จ ๒๐ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง
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๗๑ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายศุภศิลป์ จา่ปานาค นายศุภศิลป์ จา่ปานาค ราคาต ่าสุด จ ๒๑ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๒ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายชนิพันธุ์ สิทธโิชติหิรัญ นายชนิพันธุ์ สิทธโิชติหิรัญ ราคาต ่าสุด จ ๒๒ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๓ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสมโภชน์ ค่าสอน นายสมโภชน์ ค่าสอน ราคาต ่าสุด จ ๒๓ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๔ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายนัฐพล ประชมุแสน นายนัฐพล ประชมุแสน ราคาต ่าสุด จ ๒๔ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๕ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางธนาภา แสงองัคนาวนิ นางธนาภา แสงองัคนาวนิ ราคาต ่าสุด จ ๒๕ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๖ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายเสรี ศรีสันต์ นายเสรี ศรีสันต์ ราคาต ่าสุด จ ๒๖ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๗ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางมลธชิา คุณวนัดี นางมลธชิา คุณวนัดี ราคาต ่าสุด จ ๒๗ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๘ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวรุ่งอรุณ เทศรุ่งเรือง นางสาวรุ่งอรุณ เทศรุ่งเรือง ราคาต ่าสุด จ ๒๘ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๗๙ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางเพียงใจ ลวกลุ นางเพียงใจ ลวกลุ ราคาต ่าสุด จ ๒๙ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๘๐ จา้งบ่ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบประชมุ สัมมนา ๖,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจา่กดั บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจ่ากดั ราคาต ่าสุด จ ๓๐ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
ฝึกอบรมงานประกนัสังคม ส่าหรับนายจา้งและ เอกสารถกูต้อง
ผู้ประกนัตนแบบทางไกล

๘๑ จา้งบ่ารุงรักษาระบบเครือขา่ยสื อสารคอมพิวเตอร์ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจา่กดั บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจ่ากดั ราคาต ่าสุด จ ๓๑ /๖๒ ลว. ๒๙/๑/๖๒
ภายในส่านักงานประกนัสังคมส่านักงานใหญ่ และ เอกสารถกูต้อง
ส่านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที  3 (ดินแดง)

๘๒ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางมนัสนันท์ มคีรุฑ นางมนัสนันท์ มคีรุฑ ราคาต ่าสุด จ ๓๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๘๓ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางปัทมาวดี เติมวเิศษ นางปัทมาวดี เติมวเิศษ ราคาต ่าสุด จ ๓๓ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๘๔ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางวารุณี สงวนหมู่ นางวารุณี สงวนหมู่ ราคาต ่าสุด จ ๓๔ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๘๕ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายอา่รุง เลียวรักษ์โอฬาร นายอา่รุง เลียวรักษ์โอฬาร ราคาต ่าสุด จ ๓๕ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง
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๘๖ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสุเมธ ีเชยประเสริฐ นายสุเมธ ีเชยประเสริฐ ราคาต ่าสุด จ ๓๖ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๘๗ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสมชาย พันธหุงส์ นายสมชาย พันธหุงส์ ราคาต ่าสุด จ ๓๗ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๘๘ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายจตุรงค์ ตันติมงคลสุข นายจตุรงค์ ตันติมงคลสุข ราคาต ่าสุด จ ๓๘ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๘๙ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายประพันธ ์ปล้ืมภาณุภัทร นายประพันธ ์ปล้ืมภาณุภัทร ราคาต ่าสุด จ ๓๙ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๙๐ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางวไิล ภวภูตานนท์ นางวไิล ภวภูตานนท์ ราคาต ่าสุด จ ๔๐ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๙๑ จ้างบ่ารุงรักษาอุปกรณ์จัดเกบ็ Log File ระบบเครือข่าย ๔๖๐,๐๕๗.๒๐ ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จา่กดั บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๔๑ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๙๒ จ้างบ่ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก ๕,๙๑๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๑๖๓,๕๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๔๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๑/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๙๓ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายกฤษฎา หาญบรรเจดิ นายกฤษฎา หาญบรรเจดิ ราคาต ่าสุด จ ๔๓ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๙๔ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายลือชา เนียรมงคล นายลือชา เนียรมงคล ราคาต ่าสุด จ ๔๔ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๙๕ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางลินดา สันตวาจา นางลินดา สันตวาจา ราคาต ่าสุด จ ๔๕ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๙๖ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสุวลีย ์แกว้นิล นางสุวลีย ์แกว้นิล ราคาต ่าสุด จ ๔๖ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
(ที ปรึกษาทางการแพทย์และที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง

๙๗ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ ราคาต ่าสุด จ ๔๗ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
(ที ปรึกษาทางการแพทย์และที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง

๙๘ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางชลธชิา พราทิตย์ นางชลธชิา พราทิตย์ ราคาต ่าสุด จ ๔๘ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
(ที ปรึกษาทางการแพทย์และที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง

๙๙ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายไกรจกัร แกว้นิล นายไกรจกัร แกว้นิล ราคาต ่าสุด จ ๔๙ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
(ที ปรึกษาทางการแพทย์และที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง

๑๐๐ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ ราคาต ่าสุด จ ๕๐ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
(ที ปรึกษาทางการแพทย์และที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง

๑๐๑ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางวรรณภา งอกออ่น นางวรรณภา งอกออ่น ราคาต ่าสุด จ ๕๑ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง
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๑๐๒ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางพัชรี ดุลนิมติร นางพัชรี ดุลนิมติร ราคาต ่าสุด จ ๕๒ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๐๓ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายสมบุญ เจริญเศรศฐมห นายสมบุญ เจริญเศรศฐมห ราคาต ่าสุด จ ๕๓ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
(ที ปรึกษาทางการแพทย์และที ปรึกษาทางการพยาบาล) เอกสารถกูต้อง

๑๐๔ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายบริรักษ์ เจริญศิลป์ นายบริรักษ์ เจริญศิลป์ ราคาต ่าสุด จ ๕๔ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๐๕ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางรุ้งใจ เจริญศิลป์ นางรุ้งใจ เจริญศิลป์ ราคาต ่าสุด จ ๕๕ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๐๖ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายณัฐพล วงศ์ววิฒัน์ นายณัฐพล วงศ์ววิฒัน์ ราคาต ่าสุด จ ๕๖ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๐๗ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวสุมาลี เชื้อพันธ์ นางสาวสุมาลี เชื้อพันธ์ ราคาต ่าสุด จ ๕๗ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๐๘ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางสาวธชัศรัณพร พรหมเศรณี นางสาวธชัศรัณพร พรหมเศรณี ราคาต ่าสุด จ ๕๘ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๐๙ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นางยพุิน มอีนิทร์ นางยพุิน มอีนิทร์ ราคาต ่าสุด จ ๕๙ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๑๐ จา้งโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก นายณรงค์ จงอร่ามเรือง นายณรงค์ จงอร่ามเรือง ราคาต ่าสุด จ ๖๐ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
กรณีโรคที มค่ีาใชจ้า่ยสูงและกรณีโรคที มภีาระเสี ยง เอกสารถกูต้อง

๑๑๑ จา้งตรวจตัดขา่ว ผ่านสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์ ๔๙๙,๐๔๘.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโฟเควสท์ จา่กดั บริษัท อนิโฟเควสท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๖๑ /๖๒ ลว. ๓๑/๑/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๑๑๒ เช่าโปรแกรมส่าหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch ๕,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๓๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีลาทัส จา่กดั บริษัท พีลาทัส จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๑ /๖๒ ลว. ๒๔/๑/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๑๑๓ เชา่ระบบปฏิบัติการ OS/390 ๕๕,๒๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๓๐๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๒ /๖๒ ลว. ๒๘/๑/๖๒
เอกสารถกูต้อง


