
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโต๊ะท างานฯ ๑,๑๗๗.๐๐ ๑,๑๗๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. ๔๔ /๖๔ ลว. ๑/๒/๖๔
๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ๑๗ รายการ ๓๑ อัน ๓,๓๕๐.๐๐ ๓,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๕ /๖๔ ลว. ๑/๒/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง ๑ รายการ ๑ อนั ๗๐.๐๐ ๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๖ /๖๔ ลว. ๑/๒/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ ๒๓,๓๙๐.๐๐ ๒๔,๓๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ์ ๒ โดยนางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู งามบริสุทธิ์ ๒ โดยนางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๔๗ /๖๔ ลว. ๑/๒/๖๔

และผ้าหุ้มเกา้อี้ จ านวน ๔๙๙ ผืน
๕ ขออนุมัติจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ จ านวน ๙ เครื อง ๗๖,๓๙๘.๐๐ ๗๖,๓๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจ.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง หจ.เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๘ /๖๔ ลว. ๒/๒/๖๔
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮฮ ๗๔๗๑ กทม ๓,๕๒๑.๓๗ ๓,๕๒๑.๓๗ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๙ /๖๔ ลว. ๒/๒/๖๔
๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๓๖ รายการ ๔๑ อนั ๕,๔๘๐.๐๐ ๕,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๐ /๖๔ ลว. ๓/๒/๖๔
๘ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑ รายการ ๒ อัน ๑๘๐.๐๐ ๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๑ /๖๔ ลว. ๓/๒/๖๔
๙ ขออนุมติัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๙๐,๐๖๐.๐๐ ๔๙๐,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วชัรพล จ ากดั บ.วชัรพล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๒ /๖๔ ลว. ๔/๒/๖๔

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ ๓,๐๔๑.๔๘ ๓,๐๔๑.๔๘ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๓ /๖๔ ลว. ๔/๒/๖๔
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๖ อนั ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๔ /๖๔ ลว. ๔/๒/๖๔
๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๑๑ อัน ๑,๓๘๐.๐๐ ๑,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๕ /๖๔ ลว. ๕/๒/๖๔
๑๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๙ รายการ ๓๐ อนั ๒,๔๘๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๖ /๖๔ ลว. ๘/๒/๖๔
๑๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๔ รายการ ๑๔ อนั ๑,๓๕๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๕๗ /๖๔ ลว. ๙/๒/๖๔
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๒ นบ ๕,๕๒๗.๖๒ ๕,๕๒๗.๖๒ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๕๘ /๖๔ ลว. ๙/๒/๖๔
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๓ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๕๙ /๖๔ ลว. ๑๑/๒/๖๔
๑๗ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวง ๒,๖๐๐.๑๐ ๒,๖๐๐.๑๐ เฉพาะเจาะจง ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกจิจานุเบกษา ราคาต  าสุด บจ. ๖๐ /๖๔ ลว. ๑๑/๒/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๐ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๖๑ /๖๔ ลว. ๑๑/๒/๖๔
๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๘ รายการ ๑๙ อนั ๑,๓๙๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๖๒ /๖๔ ลว. ๑๗/๒/๖๔
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๒๓๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๖๓ /๖๔ ลว. ๑๗/๒/๖๔
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๔ อนั ๓๓๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๖๔ /๖๔ ลว. ๑๗/๒/๖๔
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ นบ ๘,๗๘๖.๘๔ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๕ /๖๔ ลว. ๑๘/๒/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์สีฯ ๗,๐๑๕.๘๘ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๖ /๖๔ ลว. ๑๙/๒/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจา้งผลิตและเผยแพร่สื อออนไลน์ฯ ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทูเกตเตอร์ ครีเอชั น จ ากดั บ.ทูเกตเตอร์ ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๗ /๖๔ ลว. ๑๙/๒/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจา้งบริการลอกท่อระบายน้ าฯ ๑๖๓,๘๔๘.๐๐ ๑๖๓,๘๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต  าสุด บจ. ๖๘ /๖๔ ลว. ๒๒/๒/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจา้ซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๕๖ นบ ๗,๙๓๑.๙๑ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั บ.พระนคร ยนตรการ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๖๙ /๖๔ ลว. ๒๓/๒/๖๔
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมอปุกรณ์ฯ ๕๔,๓๕๖.๐๐ ๕๔,๓๕๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๐ /๖๔ ลว. ๒๓/๒/๖๔
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๗๑ /๖๔ ลว. ๒๔/๒/๖๔
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๑ นบ ๑๘,๔๐๐.๐๐ ๑๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๗๒ /๖๔ ลว. ๒๔/๒/๖๔

                                                                                                           สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔                                                                                       แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๒๘ กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๔

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ศณ ๒๒๙๙ กทม ๙,๔๑๖.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๗๓ /๖๔ ลว. ๒๕/๒/๖๔
๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๘,๐๒๕.๐๐ ๘,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก วจันะเทรดด้ิง หจก วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๔ /๖๔ ลว. ๒/๒/๖๔
๓๒ ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑๔ รายการ ๔๒๓,๙๕๕.๔๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๕ /๖๔ ลว. ๒/๒/๖๔
๓๓ ขออนุมติัดจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๖ /๖๔ ลว. ๔/๒/๖๔
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ืออปุกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลูฯ ๑,๘๐๘.๐๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๗ /๖๔ ลว. ๘/๒/๖๔
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือพุ่มดอกไมป้ลอม ๒๙,๙๖๐.๐๐ ๒๙,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊ก โฟร์ มเีดีย จ ากดั บ.บิ๊ก โฟร์ มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๘ /๖๔ ลว. ๘/๒/๖๔
๓๖ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๓,๓๑๕,๗๕๘.๘๐ ๔,๓๘๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๙ /๖๔ ลว. ๘/๒/๖๔
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน ๑ รายการ ๔๐,๘๓๑,๒๐๐.๐๐ ๔๐,๘๓๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๓๐ /๖๔ ลว. ๑๘/๒/๖๔
๓๘ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๑๐ รายการ ๑๐๑,๐๖๐,๒๕๒.๕๐ ๑๐๑,๐๖๐,๒๕๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๓๑ /๖๔ ลว. ๑๘/๒/๖๔
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือสต๊ิกเกอร์ฝ้า จ านวน ๑ มว้น ๖,๘๒๖.๖๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๒ /๖๔ ลว. ๒๒/๒/๖๔
๔๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๒๒๑,๗๐๔.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๓๓ /๖๔ ลว. ๒๓/๒/๖๔
๔๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุช่างและไฟฟา้ จ านวน ๑๙ รายการ ๑๖๕,๒๓๐.๐๐ ๑๖๕,๒๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๓๔ /๖๔ ลว. ๒๔/๒/๖๔
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๕ /๖๔ ลว. ๒๕/๒/๖๔
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน ๕ รายการ ๙๘,๙๗๕.๐๐ ๙๘,๙๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๖ /๖๔ ลว. ๒๕/๒/๖๔
๔๔ จา้งโครงการบริการส่งขอ้ความส้ันทาง ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มฟู เอช บริษัท ทรู มฟู เอช ราคาต  าสุด จ ๕ /๖๔ ลว. ๒/๒/๖๔

โทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ยนูิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั น จ ากดั ยนูิเวอร์แซล คอมมวินิเคชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง
๔๕ จา้งโครงการพัฒนาหลักสูตร e-learning ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย ราคาต  าสุด จ ๖ /๖๔ ลว. ๕/๒/๖๔

ของส านักงานประกนัสังคม ประจ าปี ๒๕๖๔ ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เอกสารถกูต้อง
๔๖ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการบริหาร ๔๑๒,๕๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมภพ ปราบณรงค์ นายสมภพ ปราบณรงค์ ราคาต  าสุด จ ๗ /๖๔ ลว. ๙/๒/๖๔

ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง
๔๗ จา้งรับ/ส่งและประมวลผลขอ้มลูการให้บริการ ๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๘ /๖๔ ลว. ๑๘/๒/๖๔

ทางการแพทยแ์กผู้่ประกนัตนเพื อการเบิกจา่ย เอกสารถกูต้อง
ค่าบริการทางการแพทยก์รณีปลูกถา่ยอวยัวะ
และกรณีค่ายาแฟคเตอร์

๔๘ จ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการ ๖,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๙ /๖๔ ลว. ๑๘/๒/๖๔
ทางการแพทยส์ าหรับการรักษาผู้ปว่ยไตวายเร้ือรัง เอกสารถกูต้อง
ระยะสุดท้ายกรณีบ าบัดทดแทนไต

๔๙ จา้งจดัท าวารสารประกนัสังคม ๒๓,๙๘๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต  าสุด จ ๑๐ /๖๔ ลว. ๒๒/๒/๖๔
โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง

๕๐ จา้งบ ารุงรักษาระบบจา่ยประโยชน์ทดแทน ๔๒๐,๖๖๐.๐๐ ๔๖๒,๗๒๖.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑ /๖๔ ลว. ๒๔/๒/๖๔
ค่าบริการทางการแพทยก์รณีเจบ็ป่วย เอกสารถกูต้อง
ฉกุเฉนิวกิฤต (UCEP)

๕๑ จา้งเหมาบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ ๑,๑๘๘,๗๗๐.๐๐ ๑,๘๔๙,๒๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส. เจ. ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส. เจ. ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด จ ๑๒ /๖๔ ลว. ๒๕/๒/๖๔



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๕๒ จา้งโครงการบริการส่งขอ้ความส้ันทาง ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๔๙,๒๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล ราคาต  าสุด จ ๑๓ /๖๔ ลว. ๒๕/๒/๖๔
โทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) อเิล็กทรอนิกส์ คอมมวินิเคชั น จ ากดั คอมมวินิเคชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)

๕๓ ซ้ือขายระบบบริหารจดัการศูนยค์อมพิวเตอร์ ๓๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๑ /๖๔ ลว. ๑๘/๒/๖๔
(Data Center Inflastructure อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
Management : DCIM) (e-bidding)


