
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๔๗๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๕ /๖๑ ลว. ๑/๕/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๓๘,๙๐๕.๒๐ ๓๘,๙๐๕.๒๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๖ /๖๑ ลว. ๓/๕/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องโทรสารฯ ๑๓,๔๘๑.๘๔ ๑๓,๔๘๑.๘๔ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๗ /๖๑ ลว. ๓/๕/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมลิฟท์ฯ ๑,๑๙๘.๔๐ ๑,๑๙๘.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บ.ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๘ /๖๑ ลว. ๓/๕/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์ใบแจง้ยอดฯ ๓๒๙,๖๕๕.๐๒ ๓๒๙,๖๕๕.๐๒ เฉพาะเจาะจง บ.พี.เค.เอน็.ซีสเต็มส์ จ ากดั บ.พี.เค.เอน็.ซีสเต็มส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๑๙ /๖๑ ลว. ๓/๕/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๔ รายการ ๑,๘๗๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๐ /๖๑ ลว. ๓/๕/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์และตัดสต๊ิกเกอร์ ๓,๕๓๑.๐๐ ๓,๕๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอซิสคอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เอซิสคอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๑ /๖๑ ลว. ๔/๕/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๕๑ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๒ /๖๑ ลว. ๔/๕/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓๖ รายการ ๑๕,๖๖๐.๐๐ ๑๕,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๓ /๖๑ ลว. ๔/๕/๖๑

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๒๖๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๔ /๖๑ ลว. ๗/๕/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต ๒๔๘๕ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๕ /๖๑ ลว. ๘/๕/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๑ นบ ๕,๙๑๓.๘๙ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๖ /๖๑ ลว. ๘/๕/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๕๙๖ นบ ๓,๘๗๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๗ /๖๑ ลว. ๑๐/๕/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๔๐-๑๘๖๕ นบ ๖๖,๕๕๔.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๘ /๖๑ ลว. ๑๐/๕/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ๔๐-๑๘๖๖ นบ ๕๕,๗๓๘.๔๔ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั บ.วอลโว ่กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๒๙ /๖๑ ลว. ๑๐/๕/๖๑
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๘๐,๕๓๘.๙๐ ๙๖,๐๐๐.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๐ /๖๑ ลว. ๑๐/๕/๖๑
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๐๖๘ นบ ๒๐,๕๓๓.๓๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๑ /๖๑ ลว. ๑๑/๕/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๒ /๖๑ ลว. ๑๑/๕/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๔๓๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๓ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑,๙๖๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๔ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๒๐,๐๙๕.๖๗ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๕ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๙ นบ ๒,๗๐๔.๕๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๖ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๒๓ ขออนุมติ้ซ่อมลิฟต์โดยสาร ๑๐๐,๕๘๐.๐๐ ๑๐๐,๕๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.มติซูบิช ิเอลเลเวเตอร์ บจก.มติซูบิช ิเอลเลเวเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๗ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๘ นบ ๒,๔๔๘.๗๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๘ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๒,๖๖๖.๙๘ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๓๙ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋า จ านวน ๑๔๐ ใบ ๙,๘๐๐.๐๐ ๙,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ หจก.นัทนิต แบ๊กเฮ้าส์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๐ /๖๑ ลว. ๑๖/๕/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๔๐ นบ ๓,๖๘๘.๒๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๑ /๖๑ ลว. ๑๗/๕/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๗ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๒ /๖๑ ลว. ๑๗/๕/๖๑
๒๙ ขออนุมัติจัดจ้างท ากระเป๋าเอกสาร จ านวน ๑๔๐ ใบ ๒๙,๔๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีวนั ร้านพีวนั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๓ /๖๑ ลว. ๑๗/๕/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๙ นบ ๒,๖๘๔.๑๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๔ /๖๑ ลว. ๑๘/๕/๖๑

                                                                                                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนพฤษภำคม     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  มิถุนำยน  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมลิฟท์ฯ ๖๖,๘๗๕.๐๐ ๖๖,๘๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๕ /๖๑ ลว. ๒๒/๕/๖๑
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๑๙,๘๖๙.๙๐ ๑๙,๘๖๙.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๕/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๗ /๖๑ ลว. ๒๘/๕/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๔๒๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๘ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๔๘๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๔๙ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๗ นบ ๔,๖๑๖.๕๒ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๐ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๔ นบ ๒,๘๗๕.๖๓ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๕๑ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุชา่ง จ านวน ๔๑ รายการ ๙๕,๘๕๕.๐๐ ๙๕,๘๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ร้าน พี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๖๘ /๖๑ ลว. ๔/๕/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัชเอช จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๗๑๓,๖๖๕.๖๐ ๑๑,๗๑๓,๖๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๖๙ /๖๑ ลว. ๗/๕/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๑๙,๙๙๘,๔๔๙.๔๖ ๒๐,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๗๐ /๖๑ ลว. ๗/๕/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือเครื องสแกนลายนิ้วมอื ๓๘๕,๕๒๑.๐๐ ๔๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทม ์แอคเซส โซลูชั น จ ากดั บ.ไทม ์แอคเซส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๑ /๖๑ ลว. ๙/๕/๖๑
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน ๔ รายการ ๒,๖๘๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๗๒ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๔ รายการ ๔๕,๙๕๕,๗๗๕.๙๔ ๔๕,๙๕๕,๗๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๗๓ /๖๑ ลว. ๑๖/๕/๖๑
๔๔ ขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๒๑ รายการ ๒๙๘,๗๘๒.๕๒ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั บ.เดอะ ปอร์ซเลน 2005 จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๔ /๖๑ ลว. ๒๑/๕/๖๑
๔๕ ขออนมุัติจัดซ้ือกระดาษต่อเนื อง จ านวน ๓๐๐ กล่อง ๑๓๔,๑๗๘.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๕ /๖๑ ลว. ๒๓/๕/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๕ รายการ ๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๗๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๕/๖๑
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภณัฑ์เครื องโทรสาร จ านวน ๑ เครื อง ๑๔,๗๖๖.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๗๗ /๖๑ ลว. ๒๔/๕/๖๑
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๓๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๗๘ /๖๑ ลว. ๒๕/๕/๖๑
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑,๐๔๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๗๙ /๖๑ ลว. ๒๘/๕/๖๑
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๒๐,๒๗๒,๒๔๔.๒๘ ๒๐,๓๓๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๘๐ /๖๑ ลว. ๓๐/๕/๖๑
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๘,๗๕๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๘๑ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๔,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. ๘๒ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือระบบแสดงภาพฯ จ านวน ๑๐ รายการ ๑๕๖,๖๑๐.๒๙ ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๘๓ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
๕๔ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๔,๔๙๙,๔๙๕.๐๐ ๔,๕๐๔,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั น ราคาต  าสุด จ ๗๑ /๖๑ ลว. ๑/๕/๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๕๕ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบ ตามแบบ สปส.๑-๑๐ ๘,๗๖๙,๑๒๐.๐๐ ๘,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โปร แดท จ ากดั บริษัท โปร แดท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๒ /๖๑ ลว. ๒/๕/๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๕๖ จา้งท าป้ายชื ออาคารส านักงานประกนัสังคม ๙๔๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๖๖,๙๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๓ /๖๑ ลว. ๘/๕/๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๕๗ จา้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกนัสังคม ผ่านสื อโทรทัศน์ ๕๖,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ทรีนิต้ีพลัส จ ากดั บริษัท ทรีนิต้ีพลัส จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๔ /๖๑ ลว. ๑๐/๕/๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๕๘ จา้งที ปรึกษา (เพื อจดัท ายทุธศาสตร์ส านักงาน ๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด จ ๗๕ /๖๑ ลว. ๑๕/๕/๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๙ จา้งที ปรึกษา (โครงการพัฒนาระบบน าร่อง ๑,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด จ ๗๖ /๖๑ ลว. ๑๗/๕/๖๑
เพื อการตรวจสอบความผิดปกติการเบิกสิทธปิระโยชน์ อเิล็กทรอนิกส์ โดยศูนย์บริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยศูนย์บริการวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เอกสารถกูต้อง
ด้วยฐานขอ้มลูขนาดใหญ่และระบบเรียนรู้)

๖๐ จา้งที ปรึกษา (เพื อจดัท าระบบบริหาร ๑,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๔๙,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ ๗๗ /๖๑ ลว. ๒๔/๕/๖๑
สิทธปิระโยชน์กรณีเจบ็ป่วย) เอกสารถกูต้อง

๖๑ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ทางการแพทย)์ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พลอากาศโท ธเนศร์ศักด์ิ วฒุาพิทักษ์ พลอากาศโท ธเนศร์ศักด์ิ วฒุาพิทักษ์ ราคาต  าสุด จ ๗๘ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
เอกสารถกูต้อง

๖๒ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ทางการพยาบาล) ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววไิลพร บุณยฤทธิ์ นางสาววไิลพร บุณยฤทธิ์ ราคาต  าสุด จ ๗๙ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
เอกสารถกูต้อง

๖๓ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ทางการพยาบาล) ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน เอี ยมสกลุ นางวงเดือน เอี ยมสกลุ ราคาต  าสุด จ ๘๐ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
เอกสารถกูต้อง

๖๔ จ้างผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านเภสัชกรรมเพื อก ากับ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมนตรี สุวณิชย์ นายมนตรี สุวณิชย์ ราคาต  าสุด จ ๘๑ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
คุณภาพการใชย้าของสถานพยาบาล และก ากบั เอกสารถกูต้อง
ตรวจสอบการจา่ยชดเชยยาบัญชหีลักแห่งชาติ 
จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดส์)

๖๕ จ้างผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านเภสัชกรรมเพื อก ากับ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล นายสมรัก ธรีตกลุพิศาล ราคาต  าสุด จ ๘๒ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
คุณภาพการใชย้าของสถานพยาบาล และก ากบั เอกสารถกูต้อง
ตรวจสอบการจา่ยชดเชยยาบัญชหีลักแห่งชาติ 
จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดส์)

๖๖ จ้างการบริการส่งข้อความส้ัน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๓ /๖๑ ลว. ๓๑/๕/๖๑
Short Message Service (SMS) เอกสารถกูต้อง

๖๗ ซ้ือขายกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด ๘๐ แกรม ๑,๖๑๙,๙๘๐.๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ตลาด บริษัท ร่มฉตัรอาภา จ ากดั บริษัท ร่มฉตัรอาภา จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๑ /๖๑ ลว. ๗ พ.ค. ๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๖๘ ซ้ือขายวสัดุส านักงาน จ านวน ๕๘ รายการ ๔๕๗,๘๙๖.๖๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณาสารสเตชั นเนอรี ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรรณาสารสเตชั นเนอรี ราคาต  าสุด ช ๑๒ /๖๑ ลว. ๒๑ พ.ค. ๖๑

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๗๐ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๓๓๘,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๓ /๖๑ ลว. ๒๔ พ.ค. ๖๑

เอกสารถกูต้อง

๗๑ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ๕,๒๘๘,๗๕๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๔ /๖๑ ลว. ๓๐ พ.ค. ๖๑

เอกสารถกูต้อง


