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๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าของที่ระลึกฯ 333,200.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั่น จ ากดั บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั่น จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๗ /๖5 ลว. ๑/๙/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์ฯ 122,000.00 122,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดส์โมสเฟียร์ จ ากดั บ.แอดส์โมสเฟียร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๘ /๖5 ลว. ๑/๙/๖๕
๓ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นยาฆา่เชื้อโรคฯ 7,040.60 7,040.60 เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๒๙๙ /๖5 ลว. ๒/๙/๖๕
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าใบประกาศนียบัตร จ านวน 65 ใบ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๐ /๖5 ลว. ๕/๙/๖๕
๕ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 61,700.00 61,700.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภิณ สกลุธรีกจิ นางโสภิณ สกลุธรีกจิ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๑ /๖5 ลว. ๖/๙/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2489 นบ 2,389.31 2,389.31 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๒ /๖5 ลว. ๘/๙/๖๕
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2482 นบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๓ /๖5 ลว. ๙/๙/๖๕
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร 7960 นบ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๔ /๖5 ลว. ๙/๙/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2473 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๕ /๖5 ลว. ๙/๙/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายา จ านวน 7 รายการ 10 อนั 780.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๖ /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๑ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อนั 140.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๓๐๗ /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 10 อัน 1,260.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 308 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๓ ขออนมุัติจัดเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จ านวน 1 คัน 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 309 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๔ ขออนมุัติจัดเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จ านวน 1 คัน 29,350.00 29,350.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฒตพล เชยกล่ิน นายรัฒตพล เชยกล่ิน ราคาต่ าสุด บจ. 310 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อนั 160.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 311 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรยาง จ านวน 4 รายการ 20 อนั 2,800.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 312 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน  5 รายการ 11 อัน 960.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 313 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๑๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสารประกอบการท าสัญญาฯ จ านวน 2 รายการ 99,547.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 314 /๖5 ลว. ๑๔/๙/๖๕
๑๙ ขออนุมัติซ่อมแซมอุปกรณ์งานประปาและห้องเก็บขยะ 79,738.07 79,738.07 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต่ าสุด บจ. ๓๑๕ /๖5 ลว. ๑๕/๙/๖๕
๒๐ ขออนุมัติซ่อมแซมโทรศัพท์ภายในลิฟท์โดยสาร (lnter phone) 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ลิฟท์ไทยเทค บจก.ลิฟท์ไทยเทค ราคาต่ าสุด บจ. ๓๑๖ /๖5 ลว. ๑๕/๙/๖๕
๒๑ ขออนุมติัซ่อมแซมระบบจอ VDO WALL 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเดีย เควสท์ บจก.ไอเดีย เควสท์ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๑๗ /๖5 ลว. ๑๖/๙/๖๕
๒๒ จา้งท าของที่ระลึก (นาฬิกาเพื่อสุขภาพ) 120 ชิ้น 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พี.ที.เอน็ อนิโนเวชั่น บจก.พี.ที.เอน็ อนิโนเวชั่น ราคาต่ าสุด บจ. ๓๑๘ /๖5 ลว. ๑๖/๙/๖๕
๒๓ ซ่อมรถเขน็เหล็กชั้นเดียว แฮนด์พับได้ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต่ าสุด บจ. ๓๑๙ /๖5 ลว. ๑๖/๙/๖๕
๒๔ จา้งท าชดุเซ็ทสมดุและปากกา จ านวน 450 ชดุ 139,635.00 139,635.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ บจก.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๒๐ /๖5 ลว. ๑๖/๙/๖๕
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2483 นบ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด บจ. ๓๒๑ /๖5 ลว. ๑๙/๙/๖๕
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 2335 นบ 447.26 447.26 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 322 /๖5 ลว. ๑๙/๙/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กอ 4340 นบ 4,652.36 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 323 /๖5 ลว. ๒๑/๙/๖๕
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1497 นบ 2,090.46 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 324 /๖5 ลว. ๒๑/๙/๖๕
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสารฯ 2,300.20 2,303.60 เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ราคาต่ าสุด บจ. 325 /๖5 ลว. ๒๑/๙/๖๕
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๓๐ จา้งท าของที่ระลึก (นาฬิกาเพื่อสุขภาพ) 15 ชิ้น 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั่น จ ากดั บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั่น จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 326 /๖5 ลว. ๒๑/๙/๖๕
๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7568 นบ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. 327 /๖5 ลว. ๒๓/๙/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 40-1866 นบ 29,097.58 29,097.58 เฉพาะเจาะจง บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. 328 /๖5 ลว. ๒๓/๙/๖๕
๓๓ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพห์นังสือรายงานประจ าป ี2564 ส านักงานประกันสังคม 298,530.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ส านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ ากดั บ.ส านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 329 /๖5 ลว. ๒๓/๙/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 17 รายการ 17 อนั 1,650.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 330 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๓๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 8 อนั 660.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 331 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๓๖ ขออนุมติัเชา่รถตู้ปรับอากาศฯ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์พงษ์  ศรีสุธรรม นายพิพัฒน์พงษ์  ศรีสุธรรม ราคาต่ าสุด บจ. 332 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2476 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. 333 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 40-1865 นบ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. 334 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๓๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 41 รายการ60 อัน 6,370.00 6,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 335 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 15 รายการ 18 อนั 2,170.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 336 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 10 รายการ 12 อนั 1,670.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 337 /๖5 ลว. ๒๘/๙/๖๕
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นฟิกส์ จ ากดั บ.เซ็นฟิกส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 338 /๖5 ลว. ๒๙/๙/๖๕
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมกล้องดิจติอล จ านวน 1 ตัว 3,996.45 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 339 /๖5 ลว. ๒๙/๙/๖๕
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 29 รายการ 138,510.00 138,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย โดนางรุ่งจรี ถ้ าเขางาม ร้านอาร์เค ซัปพลาย โดนางรุ่งจรี ถ้ าเขางาม ราคาต่ าสุด บช. 132 /๖5 ลว. ๑/๙/๖๕
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 12,936.30 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต่ าสุด บช. 133 /๖5 ลว. ๕/๙/๖๕
๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 240 ชุด 13,353.60 14,400.00  เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 134 /๖5 ลว. ๖/๙/๖๕
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือแอลกฮอล์ฯ จ านวน ๕๐ แกลลอน 38,750.00 38,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยพูีเอส เมดิคอล จ ากดั บ.ยพูีเอส เมดิคอล จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 135 /๖5 ลว. ๗/๙/๖๕
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 499,476.00 499,476.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 136 /๖5 ลว. ๙/๙/๖๕
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250 ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 137 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250 ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 138 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5 รายการ 154,988.62 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 139 /๖5 ลว. ๑๓/๙/๖๕
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ านวน 2 รายการ 2,696.40 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 140 /๖5 ลว. ๑๔/๙/๖๕
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 270 ชุด 15,022.80 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 141 /๖5 ลว. ๑๔/๙/๖๕
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จ านวน 1 ภาพ 28,140.00 28,140.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ราคาต่ าสุด บช. 142 /๖5 ลว. ๑๖/๙/๖๕
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ (e-book) จ านวน 57 รายการ 28,067.00 28,100.00  เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 143 /๖5 ลว. ๒๑/๙/๖๕
๕๖ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 350  ชุด 19,474.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 144 /๖5 ลว. ๒๑/๙/๖๕
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 6,189.95 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 145 /๖5 ลว. ๒๓/๙/๖๕
๕๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 347,750.00 348,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 146 /๖5 ลว. ๒๓/๙/๖๕
๕๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (2) จ านวน 2 รายการ 3,314,582.00 3,314,582.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. 147 /๖5 ลว. ๒๓/๙/๖๕
๖๐ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 32  ชุด 1,780.48 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 148 /๖5 ลว. ๒๖/๙/๖๕
๖๑ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 120  ชุด 6,676.80 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 149 /๖5 ลว. ๒๙/๙/๖๕



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๖๒ จา้งโครงการจดัหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ 199,900,000.00 197,877,700.00 ประกวดราคา AC Consortium ประกอบด้วย AC Consortium ประกอบด้วย ราคาต่ าสุด จ 48 /๖5 ลว. ๒/๙/๖๕
ภูมศิาสตร์เพื่อการวจิยัและก าหนดนโยบาย อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)

ของส านักงานประกนัสังคม  (e-bidding) และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั
๖๓ จา้งจดัท าโครงการพัฒนา ITIL และแผน 24,400,000.00 24,500,000.00 ประกวดราคา ธรุกจิค้าร่วม เอไอเอสที ประกอบด้วยบริษัท เอเชี่ยน ธรุกจิค้าร่วม เอไอเอสที ประกอบด้วยบริษัท เอเชี่ยน ราคาต่ าสุด จ 49 /๖5 ลว. ๒๓/๙/๖๕

การด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงาน อเิล็กทรอนิกส์ อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากัด 

สารสนเทศ IT-BCP (IT Business Plan)  (e-bidding) และบริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ากดั และบริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ากดั
๖๔ ซ้ือขายครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๖ รายการ 527,700.00 905,000.00 ประกวดราคา บริษทั เค.เอส.แอล.ออฟฟชิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษทั เค.เอส.แอล.ออฟฟชิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ช 11 /๖5 ลว. ๒๒/๙/๖๕

อเิล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)


