
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๓นบ ๔,๓๒๐.๑๓ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๖ /๖๑ ลว. ๔/๗/๖๑
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๙๘๙ นบ ๑๗,๕๘๙.๗๓ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๗ /๖๑ ลว. ๔/๗/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๘๔๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๘ /๖๑ ลว. ๕/๗/๖๑
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๒ นบ ๓,๗๖๕.๘๗ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๙ /๖๑ ลว. ๕/๗/๖๑
๕ ขออนุมติัจดัจา้งขดัเคลือบสี ฮภ ๙๙๙๘ นบ ๘,๗๘๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั บ.ดาวราชวถิแีละเอจโค้ท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๐ /๖๑ ลว. ๖/๗/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๑,๘๘๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๑ /๖๑ ลว. ๙/๗/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๑,๐๒๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๒ /๖๑ ลว. ๙/๗/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๑ นบ ๒๐,๕๕๒.๕๖ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๓ /๖๑ ลว. ๙/๗/๖๑
๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๘๖๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๔ /๖๑ ลว. ๙/๗/๖๑

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๓๓๖๐ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๕ /๖๑ ลว. ๙/๗/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๔๑๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๖ /๖๑ ลว. ๙/๗/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๗๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๗ /๖๑ ลว. ๑๐/๗/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๗๕๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๘ /๖๑ ลว. ๑๐/๗/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮบ ๕๓๓๓ กท ๒๓๗,๙๑๐.๒๒ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๙ /๖๑ ลว. ๑๐/๗/๖๑
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมหน้าต่างฯ ๒๕,๐๓๘.๐๐ ๒๕,๐๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๐ /๖๑ ลว. ๑๐/๗/๖๑
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮบ๙๙๙๘ นบ ๑๒,๐๐๗.๕๔ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๑ /๖๑ ลว. ๑๑/๗/๖๑
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๔,๖๘๖.๖๐ ๔,๖๘๖.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค.เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๒ /๖๑ ลว. ๑๒/๗/๖๑
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๖๙ นบ ๑,๖๖๘.๑๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๓ /๖๑ ลว. ๑๓/๗/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๖๗๓๐ นบ ๑๓,๒๖๘.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๔ /๖๑ ลว. ๑๓/๗/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๑,๕๘๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๕ /๖๑ ลว. ๑๓/๗/๖๑
๒๑ ขออนุมติัค่าสมคัรสมาชกิ BLOOMBERG ๓,๗๔๙,๐๖๗.๘๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บลูมเบอร์ก แอล.พี บลูมเบอร์ก แอล.พี ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๖ /๖๑ ลว. ๑๓/๗/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๙๑๑๒ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๗ /๖๑ ลว. ๑๗/๗/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนจ ์กว ๓๕๙๔ นบ ๒๓,๕๖๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๘ /๖๑ ลว. ๑๘/๗/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๒ นบ ๑๘,๘๖๒.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๙ /๖๑ ลว. ๑๙/๗/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๐ นบ ๑๓,๗๙๔.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๐ /๖๑ ลว. ๑๙/๗/๖๑
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าซองครุฑฯ จ านวน ๗๐๘ กล่อง ๒๔๖,๒๐๗.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๑ /๖๑ ลว. ๒๐/๗/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรฯ จ านวน ๔ รายการ ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๒ /๖๑ ลว. ๒๓/๗/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๕,๒๖๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๓ /๖๑ ลว. ๒๓/๗/๖๑
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ จส ๑๐๐ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค คอร์ปอเรชั น จ ากดั บ.แปซิฟิค คอร์ปอเรชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๔ /๖๑ ลว. ๒๔/๗/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ สวพ ๙๑ ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.วไิลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั บ.วไิลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๕ /๖๑ ลว. ๒๔/๗/๖๑

                                                                                                                  สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม     ๒๕๖๑                                                                                                แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  สงิหำคม  ๒๕๖๑
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ทางสื อ นสพ ๒๖๒,๑๕๐.๐๐ ๒๖๒,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั บ.หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๗/๖๑
๓๒ ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้ มาตรา ๔๐ ๔๙๘,๖๒๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พานิชภิวฒัน์ จ ากดั บ.พานิชภิวฒัน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๗ /๖๑ ลว. ๒๕/๗/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖ รายการ ๙๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๘ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑,๒๒๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๙ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๓ รายการ ๑,๕๔๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๐ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กย ๙๙๐ นบ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๑ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๓๗ ขออนุมตัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๕,๒๖๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๒ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๓๘ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมประตูห้องรับรองฯ ๑๘,๑๙๐.๐๐ ๑๘,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒๓ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึฯ จ านวน ๑๐ กล่อง ๕,๒๔๓.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๓ /๖๑ ลว. ๕/๗/๖๑
๔๐ ขออนุมัติจัดซ้ือยาด้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๓ รายการ ๔๘,๕๕๖,๗๓๑.๓๓ ๔๘,๕๕๖,๗๓๑.๓๓ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๔ /๖๑ ลว. ๑๐/๗/๖๑
๔๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑ รายการ ๔๐,๒๒๐,๐๘๐.๐๐ ๔๐,๒๒๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๕ /๖๑ ลว. ๑๐/๗/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๓ รายการ ๑๖,๓๑๒,๐๔๖.๗๒ ๑๖,๓๑๒,๐๔๖.๗๒ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๖ /๖๑ ลว. ๑๙/๗/๖๑
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอดส์ จ านวน ๑ รายการ ๗,๔๖๙,๔๕๑.๐๐ ๗,๔๖๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๐๗ /๖๑ ลว. ๑๙/๗/๖๑
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าหมึกเครื องพิมพ์บัตรฯ จ านวน ๑๐๐ ม้วน ๘๐,๒๕๐.๐๐ ๘๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๘ /๖๑ ลว. ๒๓/๗/๖๑
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๔๙,๑๗๗.๒๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐๙ /๖๑ ลว. ๒๕/๗/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหมกึเครื องพิมพ์ฯ ๑๒,๔๑๒.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๐ /๖๑ ลว. ๒๕/๗/๖๑
๔๗ ขออนุมติัเชา่สถานที สอบเจา้หน้าที  ชั้นต้น ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยสวนดุสิต มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ราคาต  าสุด บช. ๑๑๑ /๖๑ ลว. ๒๕/๗/๖๑
๔๘ ขออนุมตัเชา่สถานที ฯ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โรงแรมเซ็นทัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) บ.โรงแรมเซ็นทัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๑๑๒ /๖๑ ลว. ๒๖/๗/๖๑
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๕ รายการ ๑๕,๙๕๐.๐๐ ๒๒,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธงชยั ร้าน ป.ธงชยั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๓ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ที.แอนด์.ที.เอน็.มเีดีย จ ากดั บ.ที.แอนด์.ที.เอน็.มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๔ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือสต๊ิกเกอร์ จ านวน ๓๓ กล่อง ๓๑,๗๗๙.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑๕ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๔ รายการ ๔๕,๘๘๙,๙๒๖.๗๔ ๔๕,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๑๖ /๖๑ ลว. ๓๑/๗/๖๑
๕๓ จา้งบริษัทที ปรึกษา (เพื อศึกษาวจิยั เรื องการขยาย ๑,๙๗๐,๗๐๐.๐๐ ๒,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส บริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส ราคาต  าสุด จ ๙๑ /๖๑ ลว. ๑๐/๗/๖๑

ขอบเขตความคุ้มครองประกนัสังคม แมเนจเมน้ท์ จ ากดั แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เอกสารถกูต้อง
สู่แรงงานนอกระบบในบริบทประเทศ)

๕๔ จา้งพัฒนาระบบจา่ยประโยชน์ทดแทนค่าบริการ ๖,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส ราคาต  าสุด จ ๙๒ /๖๑ ลว. ๒๔/๗/๖๑
ทางการแพทยก์รณีเจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤต (UCEP) โซลูชั น จ ากดั โซลูชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง

๕๕ จา้งพิมพ์แบบพิมพ์มาตรา ๔๐ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จ ากดั บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๓ /๖๑ ลว. ๒๕/๗/๖๑
จ านวน ๙ รายการ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)


