
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๙๘ นบ ๓๘,๓๒๗.๙๔ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๓ /๖๓ ลว. ๑/๑๒/๖๓
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๕ รายการ ๘ อนั ๑,๔๒๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๔ /๖๓ ลว. ๒/๑๒/๖๓
๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าของที ระลึกฯ จ านวน ๖ รายการ ๔๖๖,๕๒๐.๐๐ ๔๖๖,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๕ /๖๓ ลว. ๗/๑๒/๖๓
๔ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๑๔,๙๐๐.๐๐ ๑๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั บ.นิว อนุชา แทรเวล แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๗ /๖๓ ลว. ๗/๑๒/๖๓
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว๓๓๔๖ ๕,๒๕๓.๗๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๘ /๖๓ ลว. ๘/๑๒/๖๓
๖ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรประกนัสังคม ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) บ.ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๙ /๖๓ ลว. ๘/๑๒/๖๓
๗ ขออนุมัติจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๖๖ รายการ ๑๔๑ อนั ๑๒,๖๗๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๐ /๖๓ ลว. ๙/๑๒/๖๓
๘ ขออนุมัติจัดจ้างตรายาง จ านวน ๓๒ รายการ ๗ อัน ๘,๒๙๐.๐๐ ๘,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๑ /๖๓ ลว. ๙/๑๒/๖๓
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑๓,๖๙๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก ส.โพธิ์ชยั หจก ส.โพธิ์ชยั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๒ /๖๓ ลว. ๙/๑๒/๖๓

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตสื อสิ งพิมพ์ ๕๓,๕๐๐.๐๐ ๕๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามรัฐ จ ากดั บ.สยามรัฐ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๓ /๖๓ ลว. ๙/๑๒/๖๓
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ ๑๔๗,๖๖๐.๐๐ ๑๔๗,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๔ /๖๓ ลว. ๙/๑๒/๖๓
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๔๗๐ นบ ๓,๖๒๓.๑๘ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๕ /๖๓ ลว. ๑๔/๑๒/๖๓
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๗๒ นบ ๒,๑๒๑.๙๗ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๖ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๒/๖๓
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ ๔๙๗,๔๔๓.๐๐ ๔๙๗,๔๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน้ท์ จ ากดั บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน้ท์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๗ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๒/๖๓
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๒๒,๔๐๐.๐๐ ๒๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๘ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๒/๖๓
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๔๙๙,๙๐๔.๐๐ ๔๙๙,๙๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๙ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๒/๖๓
๑๗ ขออนุมติัจา้งพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ๒๑๔,๒๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๐ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๒/๖๓
๑๘ ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๕๖,๐๔๗.๖๗ ๕๖,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ยดีู คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ยดีู คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๑ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๒/๖๓
๑๙ ขออนมุัติจ้างท าตรายาง จ านวน ๔ รายการ ๗ อนั ๓๕๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๒ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๒/๖๓
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๓ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสมชติ มณัฑการ นางสาวสมชติ มณัฑการ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๔ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายมานพ เรศประดิษฐ์ นายมานพ เรศประดิษฐ์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๕ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางจนิดา สุดประเสริฐ นางจนิดา สุดประเสริฐ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๖ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๗ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางรุ่งทิวา ลิ วพิพัฒน์ นางรุ่งทิวา ลิ วพิพัฒน์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๘ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ แฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ส้มน่วม นายสมศักด์ิ  ส้มน่วม ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๙ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ แฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ กั๋งเซ่ง นางรุ่งอรุณ กั๋งเซ่ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๐ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางอารีย ์แคหอม นางอารีย ์แคหอม ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๑ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรไพลิน บุญชยั นางพรไพลิน บุญชยั ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๒ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายชมุพล สุขศรีนาค นายชมุพล สุขศรีนาค ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๓ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
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เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางนลินรัตน์ ธรรมพิทักษ์ นางนลินรัตน์ ธรรมพิทักษ์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๔ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๒/๖๓
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี ๖๔ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ พลฤทธิ์ นางสาวสุภาภรณ์ พลฤทธิ์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๕ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๒/๖๓
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ี ๔๖๓,๖๘๘,๗๕๐.๐๐ ๔๖๓,๖๘๘,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๙๓ /๖๓ ลว. ๓/๑๒/๖๓
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) ๑๕๙,๐๒๒,๒๓๓.๗๐ ๑๕๙,๐๒๒,๒๓๓.๗๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๙๔ /๖๓ ลว. ๓/๑๒/๖๓
๓๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๖ รายการ ๘๗,๕๔๗.๔๐ ๘๗,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเซีย แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๕ /๖๓ ลว. ๓/๑๒/๖๓
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี ๒๕๖๔ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๖ /๖๓ ลว. ๗/๑๒/๖๓
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๓๖ รายการ ๔๙๙,๐๐๔.๔๕ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๑๙๗ /๖๓ ลว. ๘/๑๒/๖๓
๓๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี ๒๕๖๔ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๘ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๒/๖๓
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี ๒๕๖๔ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๙๙ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๒/๖๓
๔๐ ขออนุมตัซ้ือวสัดุ ๑๗ รายการ ๔๙๔,๓๓๗.๘๖ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. ๒๐๐ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๒/๖๓
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี ๒๕๖๔ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๑ /๖๓ ลว. ๒๑/๑๒/๖๓
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๒ /๖๓ ลว. ๒๑/๑๒/๖๓
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๗๓,๙๘๐.๐๐ ๗๓,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๓ /๖๓ ลว. ๒๑/๑๒/๖๓
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๓๘,๔๐๐.๐๐ ๓๘,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๔ /๖๓ ลว. ๒๑/๑๒/๖๓
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี ๒๕๖๔ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๕ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๖ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี ๒๕๖๔ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๗ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี ๒๕๖๔ ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๘ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๕,๔๐๐.๐๐ ๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๐๙ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๕๐ ขอนุมัติสมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลกองทุนรวม ๖๐๐,๒๗๐.๐๐ ๖๐๐,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๐ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๒๙,๘๒๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๑ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือแอลกอฮอล์ จ านวน ๒ รายการ ๑๘๖,๕๘๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสาะพาน โดยนางตุ้น อปุตา ร้านสาะพาน โดยนางตุ้น อปุตา ราคาต  าสุด บช. ๒๑๒ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือหน้ากากอนามัย จ านวน ๑๐๐ กล่อง ๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คงธนัน จ ากดั บ.คงธนัน จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๓ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน ๑ รายการ ๓๘๖,๐๒๗.๒๐ ๓๘๖,๐๒๗.๒๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๑๔ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๒/๖๓
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๕ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ ปี ๒๕๖๔ ๑๔,๖๐๐.๐๐ ๑๔,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั บ.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๒๑๖ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
๕๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน ๑๒ รายการ ๑๗๕,๔๕๖,๔๑๐.๐๐ ๑๗๕,๔๕๖,๔๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๑๗ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
๕๘ ขออนมุัติจัดซ้ือยาบญัชี จ(๒) จ านวน ๑๓ รายการ ๑๐๔,๓๗๘,๑๒๒.๑๐ ๑๐๔,๓๗๘,๑๒๒.๑๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๒๑๘ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
๕๙ จา้งบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ๑,๐๓๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๐๓๐,๘๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๔ /๖๓ ลว. ๓/๑๒/๖๓

ในการรับส่งขอ้มลูแบบ Web Service เอกสารถกูต้อง
๖๐ จา้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน ๔,๑๗๓,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากดั บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๕ /๖๓ ลว. ๔/๑๒/๖๓

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๖๑ จา้งบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส าหรับเพิ มประสิทธภิาพ ๘๕๒,๐๐๐.๐๐ ๘๕๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จ ากดั บริษัท เดอะ คอมมนูิเคชั น โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๖ /๖๓ ลว. ๔/๑๒/๖๓
ในการใชง้าน และบริหารจดัการผู้ใชง้าน เอกสารถกูต้อง
ระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต

๖๒ จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์จัดเกบ็ Log File ระบบเครือข่าย 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 ๑๐๗ /๖๓ ลว. ๔/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๖๓ จา้งที ปรึกษา (โครงการวจิยั เรื อง การพัฒนา ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ส านักงานศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ส านักงานศูนย์วิจัย ราคาต  าสุด จ ๑๐๘ /๖๓ ลว. ๗/๑๒/๖๓
สิทธปิระโยชน์ประกนัการจา้งงานเพื อพัฒนา อเิล็กทรอนิกส์ และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารถกูต้อง
ก าลังแรงงานอยา่งยั งยนื) (e-bidding)

๖๔ จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม Sapiens Object Pool ๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๙ /๖๓ ลว. ๗/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๖๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบประปา ระบบบ าบัดน้ าดี - ๘๙๕,๒๐๐.๐๐ ๙๕๔,๓๐๐.๐๐ ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นพสร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด จ ๑๑๐ /๖๓ ลว. ๑๔/๑๒/๖๓
น้ าเสีย ระบบดับเพลิง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๖๖ จา้งบ ารุงรักษาระบบการจา่ยค่าบริการทางการแพทย์ 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 ๑๑๑ /๖๓ ลว. ๑๔/๑๒/๖๓

เชื อมโยง ระบบ NCH (National Clearing House) เอกสารถกูต้อง
๖๗ จ้างเหมาดูแลสวนหย่อมศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ราคาต  าสุด จ ๑๑๒ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๒/๖๓

จงัหวดัระยอง ประจ าปี ๒๕๖๔ เอกสารถกูต้อง
๖๘ จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ยี ห้อไทยเทค จ านวน ๑ อาคาร ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๓ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๒/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๖๙ จา้งที ปรึกษา (โครงการจา้งที ปรึกษาออกแบบ ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ส านักงานศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ส านักงานศูนย์วิจัย ราคาต  าสุด จ ๑๑๔ /๖๓ ลว. ๑๖/๑๒/๖๓

Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกนัสังคม) และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารถกูต้อง

๗๐ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบ Access Control ๒๕๐,๘๐๐.๐๐ ๒๕๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๕ /๖๓ ลว. ๑๗/๑๒/๖๓
(ชดุควบคุมการเขา้-ออกประตู) เอกสารถกูต้อง

๗๑ จ้างบ ารุงรักษาระบบงานประกนัสังคมบนเครื องคอมพิวเตอร์ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๖ /๖๓ ลว. ๒๑/๑๒/๖๓
เมนเฟรม เอกสารถกูต้อง

๗๒ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๗ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๗๓ จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม ViewDirect for OS/390 ๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๘ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๗๔ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ ๔๖๓,๒๐๐.๐๐ ๔๖๓,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๙ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
เพื อการจดัการ ประจ าปี ๒๕๖๔ เอกสารถกูต้อง

๗๕ จ้างบ ารุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion) ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๐ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
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เอกสารถกูต้อง
๗๖ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli Omegamon for CICS ๘๙๔,๐๐๐.๐๐ ๘๙๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๑ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๗๗ จา้งบ ารุงรักษาเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ๓๗,๐๕๓,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๕๙,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๒ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓

และอปุกรณ์ต่อพ่วงศูนยค์อมพิวเตอร์หลัก เอกสารถกูต้อง
และศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง

๗๘ จา้งเหมาก าจดัปลวก มด แมลง และหนู ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันนี  ออ่นนุช จ ากดั บริษัท ซันนี  ออ่นนุช จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๓ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๗๙ จ้างบริการรักษาความปลอดภยัอาคารศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ราคาต  าสุด จ ๑๒๔ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
จงัหวดัระยอง โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย เอกสารถกูต้อง

๘๐ จา้งบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านักงานประกนัสังคม ๗,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ ๗,๖๒๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ราคาต  าสุด จ ๑๒๕ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย เอกสารถกูต้อง

๘๑ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบประชมุ สัมมนา ๖,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๑๒๖ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
ฝึกอบรมงานประกนัสังคม ส าหรับนายจา้ง เอกสารถกูต้อง
และผู้ประกนัตนแบบทางไกล

๘๒ จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายสื อสารคอมพวิเตอร์ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๑๒๗ /๖๓ ลว. ๒๔/๑๒/๖๓
ภายในส านกังานประกนัสังคมส านกังานใหญ่ และ เอกสารถกูต้อง
ส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพืน้ที  ๓ (ดินแดง)

๘๓ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบขอ้มลู ๗๖๒,๐๐๐.๐๐ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ซีเอสไอ โปรเฟสชั นนอล จ ากดั บริษัท ซีเอสไอ โปรเฟสชั นนอล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๘ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ป ี๒๕๖๔ เอกสารถกูต้อง

๘๔ จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์พร้อมการรักษา ๕๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก ธรุกิจค้าร่วม เอสซีพซีี ประกอบด้วย บ.สตรีม ไอ.ที. ธรุกิจค้าร่วม เอสซีพซีี ประกอบด้วย บ.สตรีม ไอ.ที. ราคาต  าสุด จ ๑๒๙ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
ความมั นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั เอกสารถกูต้อง

๘๕ จ้างตรวจตัดข่าว ผ่านสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์ ๔๙๙,๔๗๖.๐๐ ๔๙๙,๔๗๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั จ ๑๓๐ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๒/๖๓

๘๖ จา้งหน่วยงานบริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ ๑๓๑ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๘๗ จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหาร ๑๓๖,๔๓๒,๘๐๐.๐๐ ๑๓๖,๔๘๓,๘๐๐.๐๐ ประกวดราคา ธรุกิจค้าร่วม เอสซีเอ็ม ประกอบด้วย บ.สตรีม ไอ.ที. ธรุกิจค้าร่วม เอสซีเอ็ม ประกอบด้วย บ.สตรีม ไอ.ที. ราคาต  าสุด จ ๑๓๒ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๒/๖๓
ศูนยค์อมพิวเตอร์ (Cloud) อเิล็กทรอนิกส์ คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๘๘ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๓ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๘๙ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ๔,๔๘๓,๒๐๐.๐๐ ๔,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๔ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓

งานประกนัสังคมมาตรา ๔๐ เอกสารถกูต้อง
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๙๐ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ๖๙๓,๐๐๐.๐๐ ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๕ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
งานประกนัสังคมกรณีวา่งงาน เอกสารถกูต้อง

๙๑ จา้งเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม ๙๖๖,๐๐๐.๐๐ ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วสิ จ ากดั บริษัท พ.ีเอส.ที.โฮมเซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๖ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๙๒ จา้งเหมารักษาความสะอาดอาคารส านักงานประกนัสังคม ๗,๘๑๑,๘๕๖.๐๐ 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 ๑๓๗ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๙๓ จา้งผลิตสื อประชาสัมพันธเ์พื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชมุชนทอผ้ามกุเมอืงศรี วสิาหกจิชมุชนทอผ้ามกุเมอืงศรี ราคาต  าสุด จ ๑๓๘ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
ประเภทของรางวลั เอกสารถกูต้อง

๙๔ จา้งสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกบัความเคลื อนไหว ๕๓๖,๗๑๒.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๙ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
ของตลาดเงิน ตลาดทุน เอกสารถกูต้อง

๙๕ จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก ๕,๙๐๐,๑๐๐.๐๐ ๕,๙๐๐,๑๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๐ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๙๖ จ้างบ ารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง ๘๐,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๑ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
(จงัหวดัระยอง) พร้อมเชื อมโยงเครือขา่ยสัญญาณ เอกสารถกูต้อง
เพื อรับส่งขอ้มลูระหวา่งศูนยค์อมพิวเตอร์

๙๗ 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 ๑๔๒ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
เพื อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service เอกสารถกูต้อง

๙๘ จา้งบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านักงานประกนัสังคม ๑,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษทั เด็พธเฟร์ิสท จ ากดั ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย บริษทั เด็พธเฟร์ิสท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๓ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
(www.sso.go.th) และบริษัท บอสอพั โซลูชั น จ ากดั และบริษัท บอสอพั โซลูชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง

๙๙ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงิน ๖๙๔,๐๐๐.๐๐ ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๔ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เอกสารถกูต้อง

๑๐๐ จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ๖๘๒,๕๖๐.๐๐ ๗๓๘,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๑๔๕ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
จงัหวดัระยอง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๑๐๑ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดท าแผน ๙๙๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๖ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓

ปฏบิติัราชการและงบประมาณ ส านักงานประกันสังคม เอกสารถกูต้อง
๑๐๒ จา้งบ ารุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบยีนอเิล็กทรอนิกส์ ๖๐๖,๐๙๖.๐๐ ๖๐๖,๑๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๗ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓

เอกสารถกูต้อง
๑๐๓ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ ๑,๐๐๐,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๒๖,๙๐๐.๐๐ ประกวดราคา บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๘ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓

รวมทั้งค่าซ่อมบ ารุงและค่าอะไหล่ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง ประมำณกำร/รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๑๐๔ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน ๑๒,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๔๙ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๐๕ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายไกรจกัร แกว้นิล นายไกรจกัร แกว้นิล ราคาต  าสุด จ ๑๕๐ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๐๖ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ เจริญเศรษฐมห นายสมบุญ เจริญเศรษฐมห ราคาต  าสุด จ ๑๕๑ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๐๗ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางชลธชิา พราทิตย์ นางชลธชิา พราทิตย์ ราคาต  าสุด จ ๑๕๒ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๐๘ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสุวลีย ์แกว้นิล นางสุวลีย ์แกว้นิล ราคาต  าสุด จ ๑๕๓ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๐๙ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรฐินี รูปงาม นางสาวอรฐินี รูปงาม ราคาต  าสุด จ ๑๕๔ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๑๐ สัญญาจา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ นายรพีพัฒน์ ชคัตประกาศ ราคาต  าสุด จ ๑๕๕ /๖๓ ลว. ๓๐/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๑๑ เชา่บริการศูนยบ์ริการขอ้มลูประกนัสังคม ๕,๙๙๙,๔๐๐.๐๐ ๕,๙๙๙,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ทัช จ ากดั บริษัท ทรู ทัช จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๖ /๖๓ ลว. ๙/๑๒/๖๓
Contact Center 1506 เอกสารถกูต้อง

๑๑๒ เช่าโปรแกรมส าหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch ๕,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ ๕,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พีลาทัส จ ากดั บริษัท พีลาทัส จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๗ /๖๓ ลว. ๑๕/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๑๓ เชา่ระบบปฏิบัติการ OS/390 ๕๕,๒๔๒,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๑๘ /๖๓ ลว. ๒๓/๑๒/๖๓
เอกสารถกูต้อง

๑๑๔ เชา่ระบบโครงขา่ย ระบบสื อสัญญาณและ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๑๙ /๖๓ ลว. ๒๕/๑๒/๖๓
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื องานประกันสังคม เอกสารถกูต้อง

๑๑๕ เชา่บริการศูนยบ์ริการขอ้มลูประกนัสังคม ๔๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ทัช จ ากดั บริษัท ทรู ทัช จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๒๐ /๖๓ ลว. ๒๘/๑๒/๖๓
Contact Center 1506 เอกสารถกูต้อง

๑๑๖ เชา่ระบบจดัเกบ็และแปลงเอกสารหลักฐาน ๑,๓๔๘,๒๐๐.๐๐ ๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๒๑ /๖๓ ลว. ๒๙/๑๒/๖๓
งานประกนัสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็น เอกสารถกูต้อง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศ

ของกระทรวงดิจิทลัเพื อเศรษฐกจิและสังคม (EDOC)


