
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดักจิกรรมนิทรรศการเผยแพร่ ๔๖๓,๗๐๐.๐๐ ๔๖๓,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดาม เจ จ ากดั บ.มาดาม เจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑ /๖๓ ลว. ๑๐/๑/๖๓
สร้างการรับรู้งานประกันสังคม วันที  ๒๖ ม.ค.๖๓ ราคาต  าสุด

๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๑๒,๔๙๑.๓๔ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒ /๖๓ ลว. ๑๔/๑/๖๓
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๕,๑๒๕.๔๖ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓ /๖๓ ลว. ๑๔/๑/๖๓
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๕๖ นบ ๒๕๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๔ /๖๓ ลว. ๑๔/๑/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัจา้งงานผุ้สูงอายฯ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสมชดิ มณัฑการ นางสาวสมชดิ มณัฑการ ราคาต  าสุด บจ. ๕ /๖๓ ลว. ๑๕/๑/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งงานผุ้สูงอายฯ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ ราคาต  าสุด บจ. ๖ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓
๗ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพร์ายชื อสถานพยาบาลปี ๖๓ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
๘ ขออนุมตัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๒ รายการ ๓ อนั ๒๕๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน กู๊ด ดูอิ้ง ร้าน กู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘ /๖๓ ลว. ๒๑/๑/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งงานผุ้สูงอายฯ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ ๓๒๖,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง ราคาต  าสุด บจ. ๙ /๖๓ ลว. ๒๔/๑/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งงานผุ้สูงอายฯ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นานลินรัตน์ ธรรมพิทักษ์ นานลินรัตน์ ธรรมพิทักษ์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๐ /๖๓ ลว. ๒๔/๑/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งงานผุ้สูงอายฯ ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววริานิต์ิ เพ็ชรประดิษฐ นางสาววริานิต์ิ เพ็ชรประดิษฐ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑ /๖๓ ลว. ๒๔/๑/๖๓
๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๓ รายการ ๑๓ อนั ๑,๔๑๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน กู๊ด ดูอิ้ง ร้าน กู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๒ /๖๓ ลว. ๒๗/๑/๖๓
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๙ รายการ ๙ อนั ๗๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๓ /๖๓ ลว. ๒๗/๑/๖๓
๑๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าความสะอาดเครื องนอนเวรป ี๖๓ ๑๐,๓๕๗.๖๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดอคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดอคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๔ /๖๓ ลว. ๒๗/๑/๖๓
๑๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน ๑๘ รายการ ๔๐ อนั ๕,๗๓๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๕ /๖๓ ลว. ๒๗/๑/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถปรับอากาศฯ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั บ.เวคินทร์ แทรเวล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๖ /๖๓ ลว. ๒๘/๑/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเครื องปรับอากาศฯ ๒๗,๔๙๙.๐๐ ๒๗,๔๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๗ /๖๓ ลว. ๒๘/๑/๖๓
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ษณ ๒๒๙๙ ๘,๔๑๐.๒๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๘ /๖๓ ลว. ๒๘/๑/๖๓
๑๙ ขออนุมัติจัดจ้างบ ารุงรักษาเครื องฟอกอากาศปี ๖๓ ๑๗,๔๖๘.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ไบจาน หจก.ไบจาน ราคาต  าสุด บจ. ๑๙ /๖๓ ลว. ๒๙/๑/๖๓
๒๐ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๔ อัน ๒๔๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๐ /๖๓ ลว. ๓๑/๑/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๙๓๑ ๗,๐๗๗.๑๔ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑ /๖๓ ลว. ๓๑/๑/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๖๔๐๕ นบ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๒ /๖๓ ลว. ๓๑/๑/๖๓
๒๓ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๔ อัน ๔๗๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๓ /๖๓ ลว. ๓๑/๑/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓ อนั ๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๔ /๖๓ ลว. ๓๑/๑/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๖๘,๙๒๐.๐๐ ๖๘,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๑ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๗,๓๐๐.๐๐ ๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๔ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๕ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓

                                                                                                           สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนมกรำคม  ๒๕๖๓                                                                                         แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

ตั้งแตว่นัที่ ๑ - ๓๑ มกรำคม  ๒๕๖๓

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิกลุ ราคาต  าสุด บช. ๖ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๗ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๘ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๙ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๑๕,๖๐๐.๐๐ ๑๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๐ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๑ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒ /๖๓ ลว. ๗/๑/๖๓
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๑๓ /๖๓ ลว. ๗/๑/๖๓
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๑๔ /๖๓ ลว. ๘/๑/๖๓
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๑๕ /๖๓ ลว. ๘/๑/๖๓
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖ /๖๓ ลว. ๑๐/๑/๖๓
๔๑ ขออนุมัติสมัครสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ราคาต  าสุด บช. ๑๗ /๖๓ ลว. ๑๐/๑/๖๓
๔๒ ขออนุมติัสมคัรสมาชกิบริการขอ้มลูกองทุนรวม ๖๐๐,๒๗๐.๐๐ ๖๐๐,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.มอนิ งสตาร์ รีเสริซ บจก.มอนิ งสตาร์ รีเสริซ ราคาต  าสุด บช. ๑๘ /๖๓ ลว. ๑๐/๑/๖๓
๔๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๕,๗๗๘.๐๐ ๕,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙ /๖๓ ลว. ๑๐/๑/๖๓
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑๓,๔๘๒.๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐ /๖๓ ลว. ๑๔/๑/๖๓
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๓ รายการ ๑๙,๒๒๘,๒๗๒.๐๐ ๑,๙๐๐,๐๖๑,๐๖๔.๑๕ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๑ /๖๓ ลว. ๑๔/๑/๖๓
๔๖ ขอนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๒ /๖๓ ลว. ๑๕/๑/๖๓
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๑๑,๕๒๐.๐๐ ๑๑,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๓ /๖๓ ลว. ๑๕/๑/๖๓
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๒,๗๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๒๔ /๖๓ ลว. ๑๕/๑/๖๓
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๗,๙๒๐.๐๐ ๗,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๒๕ /๖๓ ลว. ๑๕/๑/๖๓
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๓ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชยักรพาณิชย์ ชยักรพาณิชย์ ราคาต  าสุด บช. ๒๖ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ รายการ ๓๒,๒๖๐.๕๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๗ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๓ ๓๘,๔๐๐.๐๐ ๓๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๒๘ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑๗,๙๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอช 2995 จ ากดั บ.เอช 2995 จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๙ /๖๓ ลว. ๒๗/๑/๖๓
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๔ รายการ ๒๕,๓๐๐,๕๒๔.๐๐ ๒๕,๓๖๑,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๓๐ /๖๓ ลว. ๒๙/๑/๖๓
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๕,๑๓๖.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๓๑ /๖๓ ลว. ๓๐/๑/๖๓
๕๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๒,๓๒๗.๒๕ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๓๒ /๖๓ ลว. ๓๐/๑/๖๓
๕๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๗,๙๖๐.๘๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๓ /๖๓ ลว. ๓๐/๑/๖๓
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ปี ๒๕๖๓ ๕๗,๔๐๐.๐๐ ๕๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๔ /๖๓ ลว. ๓๑/๑/๖๓
๕๙ จา้งโครงการงานปรับปรุงชั้น๕ กองบริหาร ๔,๔๒๔,๘๙๑.๐๐ ๖,๑๔๒,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พลเฟอร์นิเจอร์ ราคาต  าสุด จ ๑ /๖๓ ลว. ๖/๑/๖๓

การเงินและการบัญช ีอาคารวทิุร แสงสิงแกว้ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๐ จา้งสมคัรสมาชกิรับขอ้มลูขา่วสารเกี ยวกบั ๕๓๖,๗๑๒.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

ความเคลื อนไหว ของตลาดเงิน ตลาดทุน เอกสารถกูต้อง
๖๑ จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ ๑,๐๗๕,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๗๕,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๓ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓

การจา่ยประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เอกสารถกูต้อง
๖๒ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู ๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓

เพื อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service เอกสารถกูต้อง
๖๓ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์จดัเกบ็ ๔๖๐,๐๕๗.๒๐ ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จ ากดั บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๕ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓

Log File ระบบเครือขา่ย เอกสารถกูต้อง
๖๔ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli ๘๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓

Omegamon for CICS เอกสารถกูต้อง
๖๕ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรม ViewDirect ๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓

for OS/390 เอกสารถกูต้อง
๖๖ จา้งบ ารุงรักษาระบบแปลงรายงาน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ ๔๖๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓

(Reports Conversion) เอกสารถกูต้อง
๖๗ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงาน ๔๖๓,๒๐๐.๐๐ ๔๖๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙ /๖๓ ลว. ๑๖/๑/๖๓

สารสนเทศเพื อการจดัการ ประจ าปี ๒๕๖๓ เอกสารถกูต้อง
๖๘ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหาร ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓

การจดัท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ เอกสารถกูต้อง
ส านักงานประกนัสังคม

๖๙ จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม Sapiens Object Pool ๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๗๐ จา้งบ ารุงรักษาระบบการจา่ยค่าบริการ ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
ทางการแพทยเ์ชื อมโยง ระบบ NCH เอกสารถกูต้อง
(National Clearing House)

๗๑ จา้งบ ารุงรักษาระบบงานประกนัสังคม ๔๖๓,๒๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
บนเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เอกสารถกูต้อง

๗๒ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการบริหาร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  อยัราวงศ์ นางนิตยา  อยัราวงศ์ ราคาต  าสุด จ ๑๔ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง

๗๓ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการพัฒนา ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริจนัทร์  จนัทร์แสงสวา่ง นางสาวศิริจนัทร์  จนัทร์แสงสวา่ง ราคาต  าสุด จ ๑๕ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงาน เอกสารถกูต้อง
ประกนัสังคม)

๗๔ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบประปา ๘๗๙,๐๐๐.๐๐ ๙๐๘,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นพสร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด จ ๑๖ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
ระบบบ าบัดน้ าดี - น้ าเสีย ระบบดับเพลิง ๕ อาคาร อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๗๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ ยี ห้อไทยเทค ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๗ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
จ านวน ๑ อาคาร เอกสารถกูต้อง

๗๖ จา้งบ ารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ ๗๘,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ ๗๘,๗๖๐,๘๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๘ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
คอมพิวเตอร์ส ารอง (จงัหวดัระยอง) เอกสารถกูต้อง
พร้อมเชื อมโยงเครือขา่ยสัญญาณ เพื อรับส่ง
ขอ้มลูระหวา่งศูนยค์อมพิวเตอร์

๗๗ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๙ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
งานประกนัสังคมกรณีวา่งงาน เอกสารถกูต้อง

๗๘ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุง ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๐ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
ระบบบริการอเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๗๙ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน ๒,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๑ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๘๐ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ๔,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๙๐,๙๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๒ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
งานประกนัสังคมมาตรา ๔๐ เอกสารถกูต้อง

๘๑ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบประชมุ ๖,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๙๐,๙๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น ราคาต  าสุด จ ๒๓ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
สัมมนา ฝึกอบรมงานประกนัสังคม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง
ส าหรับนายจา้งและผู้ประกนัตนแบบทางไกล

๘๒ จา้งบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ยสื อสาร ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั น ราคาต  าสุด จ ๒๔ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
คอมพิวเตอร์ภายในส านักงานประกนัสังคม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง
ส านักงานใหญ่ และส านักงานประกนัสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที  ๓ (ดินแดง)

๘๓ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๒๖,๙๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๕ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓
รวมทั้งค่าซ่อมบ ารุงและค่าอะไหล่ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๘๔ จา้งบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๖ /๖๓ ลว. ๒๐/๑/๖๓

ในการรับส่งขอ้มลูแบบ Web Service เอกสารถกูต้อง
๘๕ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ ๗๐๑,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๗ /๖๓ ลว. ๒๑/๑/๖๓

ใบเสร็จรับเงินอเิล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เอกสารถกูต้อง
๘๖ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน ๑๒,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๘๔,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๘ /๖๓ ลว. ๒๒/๑/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๘๗ จา้งเหมารักษาความสะอาดอาคาร ๗๓๒,๐๐๐.๐๐ ๗๓๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๒๙ /๖๓ ลว. ๒๒/๑/๖๓

ศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง จงัหวดัระยอง เอกสารถกูต้อง
๘๘ จา้งเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่มศูนย์ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ราคาต  าสุด จ ๓๐ /๖๓ ลว. ๒๒/๑/๖๓



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

คอมพิวเตอร์ส ารอง จงัหวดัระยอง ประจ าปี 2563 เอกสารถกูต้อง
๘๙ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์ส าหรับเพิ ม ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๖๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จ ากดั บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๓๑ /๖๓ ลว. ๒๒/๑/๖๓

ประสิทธภิาพในการใชง้าน และบริหารจดัการ เอกสารถกูต้อง
ผู้ใชง้านระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต

๙๐ จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ๕๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๓๒๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ ๓๒ /๖๓ ลว. ๒๓/๑/๖๓
พร้อมการรักษาความมั นคงปลอดภัย บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั เอกสารถกูต้อง
ระดับคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย และ บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั และ บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั

๙๑ จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ ๔๕,๙๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ ๓๓ /๖๓ ลว. ๒๓/๑/๖๓
บริหารศูนยค์อมพิวเตอร์ (Cloud) บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั เอกสารถกูต้อง

และ บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั และ บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั
๙๒ จา้งเหมารักษาความสะอาดอาคาร ๗,๘๕๘,๐๘๐.๐๐ ๘,๘๕๖,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ ง เซอร์วสิ จ ากดั บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ ง เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๓๔ /๖๓ ลว. ๒๓/๑/๖๓

ส านักงานประกนัสังคม อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๙๓ จา้งบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านักงานประกนัสังคม ๔๖๓,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๖๙,๙๐๐.๐๐ คัดเลือก ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ ๓๕ /๖๓ ลว. ๒๓/๑/๖๓
(www.sso.go.th) บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั และ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั และ เอกสารถกูต้อง

บริษัท บอสอพั โซลูชั น จ ากดั บริษัท บอสอพั โซลูชั น จ ากดั
๙๔ จา้งเหมาก าจดัปลวก มด แมลง และหนู ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๓๖ /๖๓ ลว. ๒๗/๑/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๙๕ จา้งบ ารุงรักษาเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ๓๗,๐๕๙,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๘๖,๒๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๓๗ /๖๓ ลว. ๒๘/๑/๖๓

และอปุกรณ์ต่อพ่วงศูนยค์อมพิวเตอร์หลัก เอกสารถกูต้อง
และศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง

๙๖ จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ ๑,๔๒๓,๖๘๐.๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ซีเอน็ แฟคซิลิต้ี เซอร์วสิเซส จ ากดั บริษัท ซีเอน็ แฟคซิลิต้ี เซอร์วสิเซส จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๓๘ /๖๓ ลว. ๒๙/๑/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๙๗ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์สนับสนุน ๕,๙๐๐,๑๐๐.๐๐ ๖,๑๖๓,๕๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๓๙ /๖๓ ลว. ๒๙/๑/๖๓
ศูนยค์อมพิวเตอร์หลัก เอกสารถกูต้อง

๙๘ จ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์ ๔๙๙,๐๔๘.๐๐ ๔๙๙,๐๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๔๐ /๖๓ ลว. ๓๑/๑/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๙๙ เชา่เครื องถา่ยเอกสาร ๒,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๑ /๖๓ ลว. ๑๗/๑/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๑๐๐ เชา่โปรแกรมส าหรับควบคุมงาน ๕,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๓๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีลาทัส จ ากดั บริษัท พีลาทัส จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๒ /๖๓ ลว. ๒๒/๑/๖๓
ประมวลผลแบบ Batch เอกสารถกูต้อง



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง


