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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัสมคัรสมาชกิตลาดตราสารหนี้ไทย ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ราคาต ่าสุด บจ. ๑ /๖๑ ลว. ๑๒/๑/๖๑
๒ ขออนุมัติจัดจ้างบ่ารุงรักษาระบบตรวจวดัพลังงานไฟฟา้ ๘๒,๖๘๙.๖๐ ๘๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แอสตร้า ดิจติอล จา่กดั บ.แอสตร้า ดิจติอล จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒ /๖๑ ลว. ๑๒/๑/๖๑
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าความสะอาดเครื องนอนเวรฯ ๑๐,๕๖๐.๐๐ ๑๐,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๓ /๖๑ ลว. ๑๒/๑/๖๑
๔ ขออนุมติัสมคัรสมาชกิรับขอ้มลูขา่วสารฯ ๕๓๖,๗๑๒.๐๐ ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเควสท์ จา่กดั บ.ไทยเควสท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔ /๖๑ ลว. ๑๗/๑/๖๑
๕ ขออนุมติัสมคัรสมาชกิระบบขอ้มลูกองทุนรวม ๖๐๐,๒๗๐.๐๐ ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสิรซ์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสิรซ์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๕ /๖๑ ลว. ๑๘/๑/๖๑
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นต ๒๔๘๗ นบ ๑,๗๕๖.๔๑ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล ๙๐๖๐ นบ ๓,๘๗๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๗ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๗๔,๙๐๐.๐๐ ๗๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.มนตรี เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๘ /๖๑ ลว. ๒๕/๑/๖๑
๙ ขออนุมติัจา้งด่าเนินการสอบฯ ๒๕๖,๒๐๐.๐๐ ๒๕๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยรังสิต มหาวทิยาลัยรังสิต ราคาต ่าสุด บจ. ๙ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๖๘ นบ ๔,๙๐๓.๒๘ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๐ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กพ ๙๔๔๐ นบ ๓,๕๐๑.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๑ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว๓๓๔๐ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๒ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๒ นบ ๒๙๔.๒๕ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๓ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๖ นบ ๓,๓๘๙.๗๖ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๑๔ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
๑๕ ขออนุมตัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๓ รายการ ๒๓๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๕ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
๑๖ ขออนุมตัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๔ รายการ ๓๒๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๖ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
๑๗ ขออนุมตัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๓๐ รายการ ๒,๙๗๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๗ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
๑๘ ขออนุมัติจัดจ้างซักรีดท่าความสะอาดผ้าปูโต๊ะ จ่านวน ๓๖๙ ผืน ๑๗,๒๓๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู นางมลิวลัย ์หาญชนะชยักลู ราคาต ่าสุด บจ. ๑๘ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จา่นวน ๒๓ รายการ ๔,๓๑๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต ่าสุด บจ. ๑๙ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๙ นบ ๑,๗๔๒.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๐ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๔ นบ ๒,๔๔๘.๗๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๑ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๑ นบ ๑,๕๔๘.๘๓ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๒ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร ๗๙๖๐ นบ ๔,๑๒๔.๕๑ ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๒๓ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑
๒๔ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน ๕๔,๙๙๘.๐๐ ๕๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าภู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑
๒๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๒ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๒๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๘,๔๐๐.๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๓ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๗,๙๐๐.๐๐ ๗,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๔ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๕ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๒๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๖,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๗ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๘ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๙ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๐ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๑ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๒ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๑๑,๒๘๐.๐๐ ๑๑,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๑๓ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๑๔ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๑๕ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๑๖ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๗ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๑๘ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๑๙ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือน้่าดื ม ปี ๒๕๖๑ ๑๐,๘๐๐.๐๐ ๑๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชยักร ดาหา นายชยักร ดาหา ราคาต ่าสุด บช. ๒๐ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๒๑ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๒๒ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จา่นวน ๔ รายการ ๒๖,๗๑๔,๗๑๘.๙๐ ๒๘,๕๘๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๓ /๖๑ ลว. ๓๐/๑/๖๑
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ปี ๒๕๖๑ ๕๗,๑๕๐.๐๐ ๕๗,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต ่าสุด บช. ๒๔ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑
๔๘ สัญญาจา้งเหมาบ่ารุงรักษาสวนหยอ่ม ๙๘๓,๗๘๗.๓๗ ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท พ.ีเอส.ที. โฮมเซอร์วสิ จา่กดั บริษัท พ.ีเอส.ที. โฮมเซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑ /๖๑ ลว. ๑๕/๑/๖๑

ส่านักงานประกนัสังคม ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง
๔๙ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาโปรแกรม ๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

Sapiens ObjectPool เอกสารถกูต้อง
๕๐ สัญญาจ้างบ่ารุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๘๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

เชื อมโยงระบบ NCH (National Clearing House) เอกสารถกูต้อง
๕๑ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๔ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

เพื อการบริหารงานประกนัสังคม ในรูปแบบ e - Service เอกสารถกูต้อง
๕๒ สัญญาจ้างบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ ๔๒๑,๒๐๐.๐๐ ๔๒๑,๒๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๕ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

เพื อการจดัการ เอกสารถกูต้อง
๕๓ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบแปลงรายงาน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ ๔๖๔,๙๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๖ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

(Reports Conversion) เอกสารถกูต้อง
๕๔ สัญญาจา้งบริการบ่ารุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli ๘๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๗ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

OmegaMon for CICS เอกสารถกูต้อง
๕๕ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาโปรแกรม View Direct ๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๘ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

for OS/390 เอกสารถกูต้อง
๕๖ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ๙๖,๓๐๐.๐๐ ๑๐๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ ๙ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑

จา่นวน ๔ ชดุ เอกสารถกูต้อง



๕๗ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ๒,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๐ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑
งานสนับสนุน เอกสารถกูต้อง

๕๘ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ๒,๙๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๑ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑
คลังขอ้มลู เอกสารถกูต้อง

๕๙ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบ ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๕๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๒ /๖๑ ลว. ๑๖/๑/๖๑
บริการอเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๖๐ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบเครือขา่ยสื อสารคอมพิวเตอร์ ๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจา่กดั บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจ่ากดั ราคาต ่าสุด จ ๑๓ /๖๑ ลว. ๑๗/๑/๖๑
ภายในส่านักงานประกนัสังคม ส่านักงานใหญ่ เอกสารถกูต้อง
และส่านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที  ๓ (ดินแดง)

๖๑ สัญญาจ้างบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุม สัมมนา ๖,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจา่กดั บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์มเมชั นเทคโนโลย ีจ่ากดั ราคาต ่าสุด จ ๑๔ /๖๑ ลว. ๑๗/๑/๖๑
ฝึกอบรมงานประกนัสังคมส่าหรับนายจา้ง เอกสารถกูต้อง
และผู้ประกนัตนแบบทางไกล

๖๒ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จา่กดั บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๕ /๖๑ ลว. ๑๗/๑/๖๑
จา่นวน ๒ ชดุ เอกสารถกูต้อง

๖๓ สัญญาจา้งเหมาท่าความสะอาดผ้ามา่น ๑๒๑,๑๔๕.๔๐ ๑๗๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๖ /๖๑ ลว. ๑๘/๑/๖๑
ประจา่ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง

๖๔ สัญญาจ้างดูแลและบ่ารุงรักษาระบบข้อมูลการใช้บริการ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนซิส อนิโฟแคด จา่กดั บริษัท เจเนซิส อนิโฟแคด จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๗ /๖๑ ลว. ๑๘/๑/๖๑
ทางการแพทยข์องผู้ประกนัตน เอกสารถกูต้อง

๖๕ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาอปุกรณ์จดัเกบ็ Log File ๔๖๐,๐๕๗.๒๐ ๔๖๐,๑๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จา่กดั บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๘ /๖๑ ลว. ๑๘/๑/๖๑
ระบบเครือขา่ย เอกสารถกูต้อง

๖๖ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๑๙ /๖๑ ลว. ๑๘/๑/๖๑
ในการรับส่งขอ้มลูแบบ Web Service เอกสารถกูต้อง

๖๗ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ๑๓๗,๘๘๐,๖๙๖.๐๐ ๑๓๘,๔๙๕,๘๔๘.๐๐ คัดเลือก ธุรกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ่ากดั ธุรกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ่ากดั ราคาต ่าสุด จ ๒๐ /๖๑ ลว. ๑๙/๑/๖๑
และบริหารศูนยค์อมพิวเตอร์ (Cloud)  และ บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั  และ บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จา่กดั เอกสารถกูต้อง

๖๘ สัญญาจ้างบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน ๑๒,๖๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๘๔,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จา่กดั บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๑ /๖๑ ลว. ๑๙/๑/๖๑
เอกสารถกูต้อง

๖๙ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบสารสนเทศการจา่ย ๙๗๘,๐๐๐.๐๐ ๙๗๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๒ /๖๑ ลว. ๑๙/๑/๖๑
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เอกสารถกูต้อง

๗๐ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบงานประกนัสังคม ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๓ /๖๑ ลว. ๑๙/๑/๖๑
บนเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เอกสารถกูต้อง

๗๑ สัญญาจา้งเหมารักษาความสะอาดส่านัก ๗,๑๖๙,๙๓๘.๘๔ ๘,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ ง เซอร์วสิ จา่กดั บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ ง เซอร์วสิ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๔ /๖๑ ลว. ๑๙/๑/๖๑
งานประกนัสังคม ประจา่ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง

๗๒ สัญญาจา้งเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส่ารอง ๖๒๕,๘๒๒.๕๔ ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท ณธร์ีกจิ จา่กดั บริษัท ณธร์ีกจิ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๕ /๖๑ ลว. ๒๒/๑/๖๑



จงัหวดัระยอง ประจา่ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง
๗๓ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบสารสนเทศงาน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จา่กดั บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๖ /๖๑ ลว. ๒๒/๑/๖๑

ประกนัสังคมกรณีวา่งงาน เอกสารถกูต้อง
๗๔ สัญญาจ้างบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๙๐,๙๙๒.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จา่กดั บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๗ /๖๑ ลว. ๒๒/๑/๖๑

งานประกนัสังคมมาตรา ๔๐ เอกสารถกูต้อง
๗๕ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗๘,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท เน็กเซนเทล จา่กดั บริษัท เน็กเซนเทล จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๒๘ /๖๑ ลว. ๒๓/๑/๖๑

รวมทั้งค่าซ่อมบ่ารุงและค่าอะไหล่ ประจ่าปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง
๗๖ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบประปา ระบบน้่าดี-น้่าสีย ๗๕๙,๐๐๐.๐๐ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding ห้างหุ้นส่วนจา่กดั นพสร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจา่กดั นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด จ ๒๙ /๖๑ ลว. ๒๓/๑/๖๑

และระบบดับเพลิง ๕ อาคาร ประจา่ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง
๗๗ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ๓๗,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๘๖,๒๓๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓๐ /๖๑ ลว. ๒๓/๑/๖๑

และอปุกรณ์ต่อพ่วงศูนยค์อมพิวเตอร์หลัก เอกสารถกูต้อง
และศูนยค์อมพิวเตอร์ส่ารอง

๗๘ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาเครื องคอมพิวเตอร์แมข่า่ย ๕,๔๑๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๑๔,๐๓๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓๑ /๖๑ ลว. ๒๓/๑/๖๑
ระบบประมวลผลขอ้มลูการบริหารจดัการ เอกสารถกูต้อง
และการให้บริการของส่านักงานประกนัสังคม
กลุ่มพื้นที จงัหวดั ๑๔ กลุ่มพื้นที จงัหวดั

๗๙ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหาร ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จา่กดั บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓๒ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑
การจดัการ จดัท่าแผนปฏิบัติราชการ เอกสารถกูต้อง
และงบประมาณส่านักงานประกนัสังคม

๘๐ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จา่กดั บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุด จ ๓๓ /๖๑ ลว. ๒๕/๑/๖๑
จา่นวน ๗ ชดุ เอกสารถกูต้อง

๘๑ สัญญาจา้งเหมากา่จดัปลวก มด แมลง และหนู ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓๔ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
ส่านักงานประกนัสังคม ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง

๘๒ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาระบบจดัเกบ็และแปลงเอกสารหลักฐาน ๑,๖๑๓,๙๘๘.๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ออพติมั ม ไซเบอร์ เทคโนโลย ีจา่กดั บริษัท ออพติมั ม ไซเบอร์ เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓๕ /๖๑ ลว. ๒๖/๑/๖๑
งานประกนัสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็นขอ้มลู เอกสารถกูต้อง
อเิล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)

๘๓ สัญญาจา้งที ปรึกษา (ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ราคาต ่าสุด จ ๓๖ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
และการสื อสาร) เอกสารถกูต้อง

๘๔ สัญญาจา้งบ่ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ๕,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ ๖,๑๖๓,๕๐๖.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๓๗ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
ศูนยค์อมพิวเตอร์หลักและศูนยค์อมพิวเตอร์ส่ารอง เอกสารถกูต้อง

๘๕ สัญญาจา้งหน่วยงานบริการดูแลและเกบ็รักษา ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารไทยพาณิชย ์จา่กดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด จ ๓๘ /๖๑ ลว. ๒๙/๑/๖๑
หลักทรัพยท์ี ลงทุนในต่างประเทศ เอกสารถกูต้อง

๘๖ สัญญาจา้งหน่วยงานบริการดูแลและเกบ็รักษา ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารไทยพาณิชย ์จา่กดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด จ ๓๙ /๖๑ ลว. ๓๐/๑/๖๑



หลักทรัพย ์(Custodian) เอกสารถกูต้อง
๘๗ สัญญาจา้งรักษาความปลอดภัยของส่านักงาน ๗,๒๙๑,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๙๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชปูถมัภ์ องค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชปูถมัภ์ ราคาต ่าสุด จ ๔๐ /๖๑ ลว. ๓๐/๑/๖๑

ประกนัสังคม ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง
๘๘ สัญญาจ้างรักษาความปลอดภยัอาคารศูนย์คอมพวิเตอร์ ๙๔๐,๘๐๐.๐๐ ๙๔๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชปูถมัภ์ องค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชปูถมัภ์ ราคาต ่าสุด จ ๔๑ /๖๑ ลว. ๓๐/๑/๖๑

ส่ารอง จงัหวดัระยอง ปี ๒๕๖๑ เอกสารถกูต้อง
๘๙ สัญญาจา้งประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนประกันสังคม ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ e-bidding บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั บริษัท ปิ๊ง สตูดิโอ จา่กดั ราคาต ่าสุด จ ๔๒ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑

ผ่านทางสื อโทรทัศน์ เอกสารถกูต้อง
๙๐ สัญญาเชา่ใชอ้นิเทอร์เน็ต กองบริหารการลงทุน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จา่กดั บริษัท ทรู อนิเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๑ /๖๑ ลว. ๑๙/๑/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๙๑ สัญญาเชา่ระบบปฏิบัติการ OS/390 ๕๕,๒๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๓๐๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๒ /๖๑ ลว. ๒๓/๑/๖๑

เอกสารถกูต้อง
๙๒ สัญญาเชา่โปรแกรมส่าหรับควบคุมงานประมวลผล ๕,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๓๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีลาทัส จา่กดั บริษัท พีลาทัส จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๓ /๖๑ ลว. ๒๔/๑/๖๑

แบบ Batch เอกสารถกูต้อง
๙๓ สัญญาซ้ือขายระบบเครื องเสียงห้องประชมุ ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๔๘,๓๐๐.๐๐ e-bidding วทีีเอ คอนซอเตียม วทีีเอ คอนซอเตียม ราคาต ่าสุด ช ๔ /๖๑ ลว. ๒๕/๑/๖๑

จา่นวน ๑ ระบบ เอกสารถกูต้อง
๙๔ สัญญาซ้ือขายเครื องปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ๑๙,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๔๐๘,๘๕๐.๐๐ e-bidding บริษัท ทิป ท็อป เอน็จเินียริ ง จา่กดั บริษัท ทิป ท็อป เอน็จเินียริ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด ช ๕ /๖๑ ลว. ๓๑/๑/๖๑

และร้ือถอนขนยา้ยเครื องปรับอากาศ เอกสารถกูต้อง
ของส่านักงานประกนัสังคม


