
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าโล่ จ านวน ๓๐๐ โล่ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกวศิีลป์ ร้านกวศิีลป์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๓ /๖๒ ลว. ๑/๗/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๗๒๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๔ /๖๒ ลว. ๑/๗/๖๒
๓ จ้างพมิพห์นังสือท าเนียบผู้เกษยีณอายุปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง กอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ กอ๊ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๕ /๖๒ ลว. ๕/๗/๖๒
๔ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แฟ้มประวติัพนักงาน จ านวน ๓,๐๐๐ แฟ้ม ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๖ /๖๒ ลว. ๕/๗/๖๒
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมลิฟต์ฯ ๕,๗๒๔.๕๐ ๕,๗๒๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๗ /๖๒ ลว. ๘/๗/๖๒
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโต๊ะท างานฯ ๑,๐๗๐.๐๐ ๑,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๘ /๖๒ ลว. ๘/๗/๖๒
๗ ขออนุมติัดจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๘๙ /๖๒ ลว. ๑๐/๗/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๑ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๐ /๖๒ ลว. ๑๐/๗/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๗๑๘ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๑ /๖๒ ลว. ๑๐/๗/๖๒

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๒ /๖๒ ลว. ๑๐/๗/๖๒
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮภ ๙๙๙๘ นบ ๙,๗๙๙.๖๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๓ /๖๒ ลว. ๑๑/๗/๖๒
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๕๐๕ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๔ /๖๒ ลว. ๑๑/๗/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องโทรสารฯ ๕,๙๕๐.๐๐ ๕,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๕ /๖๒ ลว. ๑๑/๗/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๖ /๖๒ ลว. ๑๕/๗/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๕ นบ ๑๘,๔๐๐.๐๐ ๑๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๗ /๖๒ ลว. ๑๕/๗/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๖ นบ ๓,๙๖๖.๔๙ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๘ /๖๒ ลว. ๑๕/๗/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ ๓๔,๖๖๘.๐๐ ๓๔,๖๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙๙ /๖๒ ลว. ๑๕/๗/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๕ ดวง ๓๗๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๐ /๖๒ ลว. ๑๘/๗/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๙๒ นบ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๑ /๖๒ ลว. ๑๙/๗/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะฯ ๒๒,๖๔๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๒ /๖๒ ลว. ๑๙/๗/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตรายการแฉแต่เชา้ฯ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.จเีอม็เอม็แกรมมี  จ ากดั (มหาชน) บ.จเีอม็เอม็แกรมมี  จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๓ /๖๒ ลว. ๑๙/๗/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ ๒๐,๑๐๙.๕๘ ๒๐,๑๐๙.๕๘ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๔ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธฯ์ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รวมหัวกบาล จ ากดั บ.รวมหัวกบาล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๕ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธ์ ๓๕๔,๗๐๕.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. ไอ-ซอร์เบท จ ากดั บ. ไอ-ซอร์เบท จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๖ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทูเกทเตอร์ ครีเอชั น จ ากดั บ.ทูเกทเตอร์ ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๗ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๘ /๖๒ ลว. ๒๔/๗/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๙ นบ ๑๑,๖๐๐.๐๐ ๑๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๐๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๗/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๕ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๗/๖๒
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สี ฤดู จ ากดั บ.สี ฤดู จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๑ /๖๒ ลว. ๒๖/๗/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๘๖๗๓ นบ ๑๘,๔๐๐.๐๐ ๑๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๒ /๖๒ ลว. ๓๐/๗/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกรกฎำคม  ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  สงิหำคม ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพป์ระกันสังคมส าหรับผู้ประกันตนที เปน็คนต่างด้าว ๑๕๐,๐๐๐ ใบ ๒๘๕,๖๙๐.๐๐ ๒๘๕,๖๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๓ /๖๒ ลว. ๓๐/๗/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๙ ดวง ๑,๑๗๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๔ /๖๒ ลว. ๓๐/๗/๖๒
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งประชาสัมพันธร์ายการทุบโต๊ะขา่ว ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อมรินทร์ เทเลวชิั น จ ากดั บ.อมรินทร์ เทเลวชิั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๑๕ /๖๒ ลว. ๓๐/๗/๖๒
๓๔ ขออนุมตัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒ รายการ ๒๖,๕๔๒,๗๔๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๓๐ /๖๒ ลว. ๑/๗/๖๒
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๙ รายการ ๒๖๒,๖๓๒,๓๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๓๑ /๖๒ ลว. ๑/๗/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๒๘ รายการ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็ เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็ เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๓๒ /๖๒ ลว. ๔/๗/๖๒
๓๗ ขออนุมติัซ้ือวสัดุส านักงาน ๑๕,๗๒๙.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๓ /๖๒ ลว. ๑๕/๗/๖๒
๓๘ ขออนุมติัซ้ือวสัดุส านักงาน ๒,๓๗๕.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๔ /๖๒ ลว. ๑๕/๗/๖๒
๓๙ ขออนุมตัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ๒๑๕,๙๗๙.๕๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๕ /๖๒ ลว. ๑๘/๗/๖๒
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าฯ จ านวน ๓ รายการ ๔๙,๘๐๘.๕๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๖ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๒๔ รายการ ๑๑๒,๗๐๖,๔๒๐.๗๐ ๑,๙๐๐,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๓๗ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๓๘ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
๔๓ ขออนุมัติสั งซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ี จ านวน ๙ รายการ ๗๙,๓๐๙,๘๑๐.๐๐ ๑,๙๐๐,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๓๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๗/๖๒
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๙,๓๐๙.๐๐ ๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๐ /๖๒ ลว. ๒๕/๗/๖๒
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ๒๐,๔๙๐.๕๐ ๒๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๔๑ /๖๒ ลว. ๒๖/๗/๖๒
๔๖ จ้างส ารวจความพงึพอใจผู้รับบริการที มีต่อส านักงาน ๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ราคาต  าสุด จ ๑๒๖ /๖๒ ลว. ๓/๗/๖๒

ประกนัสังคม ปี ๒๕๖๒ (e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๔๗ จา้งปรับปรุงห้องประชมุ ชั้น ๒ อาคารอ านวยการ ๗,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๗ /๖๒ ลว. ๑๐/๗/๖๒

ส านักงานประกนัสังคม (e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๔๘ จา้งพิมพ์ปฏิทินประกนัสังคม ประจ าปี ๒๕๖๓ ๔๙,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาต  าสุด จ ๑๒๘ /๖๒ ลว. ๑๒/๗/๖๒

ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ เอกสารถกูต้อง
โดยส านักงานกจิการโรงพิมพ์ โดยส านักงานกจิการโรงพิมพ์

๔๙ จา้งพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน ๒,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วสิมา่ เอเชยี จ ากดั บริษัท วสิมา่ เอเชยี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๙ /๖๒ ลว. ๑๒/๗/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๕๐ จา้งบริษัทที ปรึกษา (โครงการด าเนินการ ๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๙๗,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เอเชี ยน อนิเทลลีเจนท์ บริษัท เอเชี ยน อนิเทลลีเจนท์ ราคาต  าสุด จ ๑๓๐ /๖๒ ลว. ๑๒/๗/๖๒
จัดท ามาตรฐานหอ้ง Data center สู่ระบบ ISO 27001) อนิฟอร์เมชั น เทคโนโลย ีจ ากดั อนิฟอร์เมชั น เทคโนโลย ีจ ากดั เอกสารถกูต้อง

๕๑ จา้งโครงการการจา้งดูแลพัฒนาและปรับปรุง ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย ราคาต  าสุด จ ๑๓๑ /๖๒ ลว. ๑๕/๗/๖๒
ระบบ e-learning ของส านักงานประกนัสังคม ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยบ์ริการวิชาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารถกูต้อง

๕๒ จา้งพิมพ์วารสารประกนัสังคม ปี ๒๕๖๒ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชมุนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๑๓๒ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๕๓ จา้งบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านักงานประกนัสังคม ๕๕๘,๘๗๐.๙๖ ๖๓๔,๙๐๐.๐๐ คัดเลือก ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษทั เด็พธเฟร์ิสท จ ากดั ดีบ ีคอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๓ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒
(www.sso.go.th) และบริษัท บอสอพั โซลูชั น จ ากดั และบริษัท บอสอพั โซลูชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง

๕๔ จา้งปรับปรุงชั้น ๑๑ อาคารวทิุร แสงสิงแกว้ ๖,๐๙๙,๙๙๐.๐๐ ๗,๖๒๒,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั น จ ากดั บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๔ /๖๒ ลว. ๓๑/๗/๖๒
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๕๕ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๒,๘๕๕,๒๙๕.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๑๑ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๖ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๒,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากดั บริษัท แอมโปไมโครซิส จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๑๒ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๗ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ ๔๓๓,๙๙๒.๐๐ คัดเลือก บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั บริษัท โฟทีกา้ จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๑๓ /๖๒ ลว. ๒๒/๗/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๘ ซ้ือขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๗,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท โฟล์ครามรัชโยธนิ จ ากดั บริษัท โฟล์ครามรัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด ซ ๑๔ /๖๒ ลว. ๓๐/๗/๖๒

เอกสารถกูต้อง


