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๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1931 นบ 16,264.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๔ /๖5 ลว. ๑/๖/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1497 นบ 16,264.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๕ /๖5 ลว. ๑/๖/๖๕
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมระบบปั๊มสูบน ่าประปาฯ 58,850.00 60,455.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จา่กดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๖ /๖5 ลว. ๑/๖/๖๕
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2479 นบ 2,944.53 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๗ /๖5 ลว. ๑/๖/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 23 รายการ 23 อนั 1,870.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๘ /๖5 ลว. ๖/๖/๖๕
๖ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 4 รายการ 7 อนั 590.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗๙ /๖5 ลว. ๖/๖/๖๕
๗ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๐ /๖5 ลว. ๗/๖/๖๕
๘ ขออนุมติัจดัจา้งท่าป้ายไวนิลฯ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.อดุมภัณฑ์ ศูนยเ์ครื องเขยีน จา่กดั บ.อดุมภัณฑ์ ศูนยเ์ครื องเขยีน จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๑ /๖5 ลว. ๗/๖/๖๕
๙ ขออนุมติัซ่อมเครื องปรับอากาศ 10 เครื อง 104,485.50 104,485.50 เฉพาะเจาะจง บจก.ณัฐธยาน์ บจก.ณัฐธยาน์ ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๒ /๖5 ลว. ๙/๖/๖๕

๑๐ ขออนุมติัซ่อมเครื องปรับอากาศ 10 เครื อง 89,644.60 89,644.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว หจก.เอส.เจ.ดับบลิว ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๓ /๖5 ลว. ๙/๖/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจา้งจดันิทรรศการ @เชยีงใหม่ 162,640.00 162,640.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยนิดี มเีดีย บจก.ยนิดี มเีดีย ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘๔ /๖5 ลว. ๑๐/๖/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3592 นบ 3,526.77 3,526.77 เฉพาะเจาะจง บจก.อซุิซุ บจก.อซุิซุ ราคาต ่าสุด บจ. 185 /๖5 ลว. ๑๐/๖/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3590 นบ 3,526.77 3,526.77 เฉพาะเจาะจง บจก.อซุิซุ บจก.อซุิซุ ราคาต ่าสุด บจ. 186 /๖5 ลว. ๑๐/๖/๖๕
๑๔ ขออนุมติัซ่อมคียบ์อร์ด จา่นวน ๒ ตัว 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แสงอรุณ บจก.แสงอรุณ ราคาต ่าสุด บจ. 187 /๖5 ลว. ๑๐/๖/๖๕
๑๕ ขออนุมติัซ่อมเครื องโทรสาร 3,935.89 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุด บจ. 188 /๖5 ลว. ๑๐/๖/๖๕
๑๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ่ารุงรักษาเครื องปรับอากาศฯ 29,371.50 29,371.50 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จา่กดั บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 189 /๖5 ลว. ๑๕/๖/๖๕
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3591 นบ 4,469.18 4,469.18 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 190 /๖5 ลว. ๑๕/๖/๖๕
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 32,849.00 32,849.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นฟิกส์ จา่กดั บ.เซ็นฟิกส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 191 /๖5 ลว. ๑๕/๖/๖๕
๑๙ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 63,250.00 63,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙๑ /๖5 ลว. ๑๕/๖/๖๕
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 20 รายการ 44 อนั 4,620.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙๒ /๖5 ลว. ๑๖/๖/๖๕
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือส่าคัญกองทุนเงินทดแทนฯ 71,984.25 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙๓ /๖5 ลว. ๑๗/๖/๖๕

จา่นวน 45 กล่อง
๒๒ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพห์นังสือส่าคัญกองทนุประกันสังคมฯ 67,650.75 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙๔ /๖5 ลว. ๑๗/๖/๖๕

จา่นวน 45 กล่อง
๒๓ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙๕ /๖5 ลว. ๑๗/๖/๖๕
๒๔ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 196 /๖5 ลว. ๑๗/๖/๖๕
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 15 รายการ 22 อนั 2,250.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. 197 /๖5 ลว. ๑๗/๖/๖๕
๒๖ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. 198 /๖5 ลว. ๒๑/๖/๖๕
๒๗ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 32,950.00 32,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.บี ทรานสปอรต์ หจก.เอ.บี.บี ทรานสปอรต์ ราคาต ่าสุด บจ. 199 /๖5 ลว. ๒๑/๖/๖๕
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3589 นบ 4,410.06 4,410.06 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 200 /๖5 ลว. ๒๑/๖/๖๕
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๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรรณ เริงส่าราญ นางศิริวรรณ เริงส่าราญ ราคาต ่าสุด บจ. 201 /๖5 ลว. ๒๑/๖/๖๕
๓๐ ขออนุมติัซ่อมแซมอาคาร สปส. 70,138.50 70,138.50 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. 202 /๖5 ลว. ๒๒/๖/๖๕
๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างท่าโล่ประกาศเกียรติคุณ จ่านวน 300 อัน 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต ่าสุด บจ. 203 /๖5 ลว. ๒๓/๖/๖๕
๓๒ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท่าความสะอาดผ้าปโูต๊ะฯ จ่านวน 780 ผืน 39,400.00 41,875.00 เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต ่าสุด บจ. 204 /๖5 ลว. ๒๔/๖/๖๕
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ฯ 3,741.26 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จา่กดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 205 /๖5 ลว. ๒๔/๖/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7560 นบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต ่าสุด บจ. 206 /๖5 ลว. ๒๗/๖/๖๕
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2471 นบ 23,897.38 23,897.38 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 207 /๖5 ลว. ๒๗/๖/๖๕
๓๖ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 208 /๖5 ลว. ๒๘/๖/๖๕
๓๗ ขอนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 6 รายการ 18 อัน 1,590.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. 209 /๖5 ลว. ๒๘/๖/๖๕
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จา่กดั บ.นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 210 /๖5 ลว. ๒๘/๖/๖๕
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 3252 นบ 2,316.55 2,316.55 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 211 /๖5 ลว. ๒๙/๖/๖๕
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8671 นบ 3,150.08 3,150.08 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 212 /๖5 ลว. ๒๙/๖/๖๕
๔๑ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมวงจรบอร์ดเครื องสแกนลายนิ วมือ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บ.เน็กเซนเทล จา่กดั บ.เน็กเซนเทล จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 213 /๖5 ลว. ๓๐/๖/๖๕
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมตู้เยน็ฯ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต ่าสุด บจ. 214 /๖5 ลว. ๓๐/๖/๖๕
๔๓ ขออนุมัติจัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 9 รายการ 138,190.50 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 77 /๖5 ลว. ๖/๖/๖๕
๔๔ ขออนุมัติจัดซื อชุดตรวจการติดเชื อไวรัสฯ จ่านวน 130 ชุด 7,511.40 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร  จา่กดั บ.ภคภัทร  จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 78 /๖5 ลว. ๖/๖/๖๕
๔๕ ขออนุมัติจัดซื อชุดตรวจการติดเชื อไวรัสฯ จ่านวน 380 ชุด 21,956.40 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 79 /๖5 ลว. ๖/๖/๖๕
๔๖ ขออนุมัติจัดซื อชุดตรวจการติดเชื อไวรัสฯ จ่านวน 200 ชุด 11,556.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 80 /๖5 ลว. ๖/๖/๖๕
๔๗ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุส่านักงาน จา่นวน 3 รายการ 27,156.60 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดดิ ง หจก.วจันะเทรดดิ ง ราคาต ่าสุด บช. 81 /๖5 ลว. ๑๖/๖/๖๕
๔๘ ขออนุมัติจัดซื อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จ่านวน 1 ภาพ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ราคาต ่าสุด บช. 82 /๖5 ลว. ๑๖/๖/๖๕
๔๙ ขออนุมัติจดัซื อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ่านวน 10 รายการ 70,855.40 71,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 83 /๖5 ลว. ๒๑/๖/๖๕
๕๐ ขออนุมัติจดัซื อชุดตรวจการติดเชื อไวรัสฯ จ่านวน 40 ชุด 2,311.20 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 84 /๖5 ลว. ๒๒/๖/๖๕
๕๑ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุส่านักงาน จา่นวน 5 รายการ 7,950.10 7,950.10 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 85 /๖5 ลว. ๒๒/๖/๖๕
๕๒ ขออนุมติัจดัซื อยาต้านไวรัสและยาในบัญชหีลัก 144,335,019.77 144,335,019.77 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 86 /๖5 ลว. ๒๓/๖/๖๕

จา่นวน 15 รายการ
๕๓ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุส่านักงาน จา่นวน 4 รายการ 3,156.50 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดดิ ง หจก.วจันะเทรดดิ ง ราคาต ่าสุด บช. 87 /๖5 ลว. ๒๔/๖/๖๕
๕๔ ขออนุมติัจดัซื อยาบัญช ีจ(2) จา่นวน 4 รายการ 7,258,366.00 7,258,366.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 88 /๖5 ลว. ๒๘/๖/๖๕
๕๕ ขออนุมัติจัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 รายการ 486,850.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ ง จา่กดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 89 /๖5 ลว. ๒๙/๖/๖๕
๕๖ ขออนุมัติจดัซื อชุดตรวจการติดเชื อไวรัสฯ จ่านวน 30 ชุด 1,733.40 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 90 /๖5 ลว. ๒๙/๖/๖๕
๕๗ ขออนุมติัจดัซื อเครื องคิดเลข จา่นวน 13 เครื อง 12,379.90 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กดั บ.ภคภัทร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 91 /๖5 ลว. ๓๐/๖/๖๕
๕๘ จา้งบริการบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ข 1,470,000.00 1,488,200.00 ประกวดราคา บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. 30 /๖5 ลว. ๖/๖/๖๕

เครื องกา่เนิดไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๙ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : สกู๊ปขา่ว 4,590,000.00 5,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ. 31 /๖5 ลว. ๑๖/๖/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๐ จา้งบริษัทที ปรึกษา (จา้งผู้เชี ยวชาญ 1,797,600.00 2,560,000.00 คัดเลือก บริษัท เอเชี ยน อนิเทลลีเจนท์ บริษัท เอเชี ยน อนิเทลลีเจนท์ ราคาต ่าสุด จ. 32 /๖5 ลว. ๒๐/๖/๖๕
ด้านระบบความมั นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ) อนิฟอร์เมชั น เทคโนโลย ีจา่กดั อนิฟอร์เมชั น เทคโนโลย ีจา่กดั เอกสารถกูต้อง

๖๑ จา้งบริษัทที ปรึกษา (จา้งโครงการด่าเนินการ 2,645,000.00 2,750,000.00 คัดเลือก บริษัท เอเชี ยน อนิเทลลีเจนท์ บริษัท เอเชี ยน อนิเทลลีเจนท์ ราคาต ่าสุด จ. 33 /๖5 ลว. ๒๐/๖/๖๕
จดัท่ามาตรฐานห้อง Data center สู่ระบบ อนิฟอร์เมชั น เทคโนโลย ีจา่กดั อนิฟอร์เมชั น เทคโนโลย ีจา่กดั เอกสารถกูต้อง
 ISO 27001)

๖๒ จา้งท่าของที ระลึก 1,300,000.00 1,300,000.00 เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชมุชนกลุ่มทอผ้าเพื อการผลิต วสิาหกจิชมุชนกลุ่มทอผ้าเพื อการผลิต ราคาต ่าสุด จ. 34 /๖5 ลว. ๒๐/๖/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๖๓ จา้งโครงการ สปส. มอบสุข 3,230,000.00 3,400,000.00 ประกวดราคา ผู้ค้าร่วม ประกอบด้วยบริษัท ซี.เอ.อนิโฟ ผู้ค้าร่วม ประกอบด้วยบริษัท ซี.เอ.อนิโฟ ราคาต ่าสุด จ. 35 /๖5 ลว. ๒๐/๖/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ มเีดีย จา่กดั และบริษัท โมเดิร์น ไอที จา่กดั มเีดีย จา่กดั และบริษัท โมเดิร์น ไอที จา่กดั เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๔ จา้งโครงการบูรณาการคลังขอ้มลูบิ๊กดาต้าองค์กร 99,600,000.00 99,850,000.00 ประกวดราคา บริษัท ฟโิก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ่ากัด บริษัท ฟโิก้ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ. 36 /๖5 ลว. ๒๓/๖/๖๕
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)


