
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

๑ ขออนุมติัจา้งโครงการจดันิทรรศการฯเชงิรุก ๓๐๙,๗๖๕.๐๐ ๓๐๙,๗๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ปิ๊งสตูดิโอ จ ากดั บ.ปิ๊งสตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๑๘ /๖๒ ลว. ๑/๒/๖๒
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมชดุควบคุมการท างาน ๙๒,๕๕๕.๐๐ ๙๒,๕๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.พี.พี. อเิลคทริค เอน็จเินียริ ง บจก.พี.พี. อเิลคทริค เอน็จเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. ๑๙ /๖๒ ลว. ๖/๒/๖๒
๓ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถยนต์ปรับอากาศ ๔๑,๕๐๐.๐๐ ๔๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๐ /๖๒ ลว. ๖/๒/๖๒
๔ ขอนุมติัจดัจา้งทาสีผนังบริเวณลิฟต์ฯ ๒๔,๕๔๙.๐๐ ๒๔,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๒๑ /๖๒ ลว. ๗/๒/๖๒
๕ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๑ นบ ๒,๑๑๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๒ /๖๒ ลว. ๘/๒/๖๒
๖ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ กว ๓๕๘๙ นบ ๓,๙๘๗.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๓ /๖๒ ลว. ๘/๒/๖๒
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๑๐๖๘ นบ ๑๑,๙๗๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔ /๖๒ ลว. ๑๑/๒/๖๒
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๘๗ นบ ๑๕,๘๔๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕ /๖๒ ลว. ๑๑/๒/๖๒
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ ๒๔๙๐ นบ ๓,๙๘๗.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖ /๖๒ ลว. ๑๒/๒/๖๒

๑๐ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๗ /๖๒ ลว. ๑๒/๒/๖๒
๑๑ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คิดได้ คิดดี จ ากดั บ.คิดได้ คิดดี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๘ /๖๒ ลว. ๑๔/๒/๖๒
๑๒ ขออนุมติับ ารุงรักษาเครื องฟอกอากาศปี ๖๒ ๑๔,๗๖๖.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ใบจาน หจก.ใบจาน ราคาต  าสุด บจ. ๒๙ /๖๒ ลว. ๑๔/๒/๖๒
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสาร ๗,๑๔๔.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน ราคาต  าสุด บจ. ๓๐ /๖๒ ลว. ๑๔/๒/๖๒
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท ากระเป๋าฯ จ านวน ๔๐๐ ใบ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวฒิุภัทร หอเจริญ นายวฒิุภัทร หอเจริญ ราคาต  าสุด บจ. ๓๑ /๖๒ ลว. ๑๔/๒/๖๒
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮภ ๙๙๙๘ นบ ๒๖,๘๖๘.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๒ /๖๒ ลว. ๑๘/๒/๖๒
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ ๔๕,๘๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจกัรวาล&แอร์ เซอร์วสิ ร้านจกัรวาล&แอร์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๓๓ /๖๒ ลว. ๑๘/๒/๖๒
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์บัตรฯ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากดั (มหาชน) บ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๓๔ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๓,๐๘๑.๖๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๓๕ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๑,๕๕๑.๕๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๓๖ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์รายชื อสถานพยาบาลฯ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗ /๖๒ ลว. ๒๕/๒/๖๒
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๓๓๔๗ นบ ๒,๑๑๕.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘ /๖๒ ลว. ๒๕/๒/๖๒
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว ๒๓๓๗ นบ ๒๓,๕๖๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ.บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙ /๖๒ ลว. ๒๕/๒/๖๒
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๓ รายการ ๓๑๐.๓๐ ๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐ /๖๒ ลว. ๒๘/๒/๖๒
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน ๘ รายการ ๕๘๘.๕๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านต้นตรายาง ร้านต้นตรายาง ราคาต  าสุด บจ. ๔๑ /๖๒ ลว. ๒๘/๒/๖๒
๒๕ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชยักรพาณิชย์ ชยักรพาณิชย์ ราคาต  าสุด บช. ๓๖ /๖๒ ลว. ๑/๒/๖๒
๒๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี ๒๕๖๒ ๓๘,๕๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ชยักรพาณิชย์ ชยักรพาณิชย์ ราคาต  าสุด บช. ๓๗ /๖๒ ลว. ๑/๒/๖๒
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน ๙ รายการ ๓๖,๑๕๕.๓๐ ๓๖,๑๕๕.๓๐ เฉพาะเจาะจง บ. เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ. เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๘ /๖๒ ลว. ๑๑/๒/๖๒
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน ๙ รายการ ๙๘,๗๑๙.๒๗ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๓๙ /๖๒ ลว. ๑๔/๒/๖๒
๒๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๒,๑๘๒.๘๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๐ /๖๒ ลว. ๑๔/๒/๖๒
๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๗ รายการ ๕๑,๒๓๐,๑๓๙.๓๘ ๕๒,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๑ /๖๒ ลว. ๑๘/๒/๖๒

                                                                                                                 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์ ๒๕๖๒                                                                                               แบบ สขร.๑
ส ำนักงำนประกันสงัคม

วนัที่  ๑  มีนำคม  ๒๕๖๒
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน ๑ รายการ ๘,๙๘๘.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อคริลิคเมคเกอร์ แอนด์ ดีไซน์กรุ๊ป จ ากดั บ.อคริลิคเมคเกอร์ แอนด์ ดีไซน์กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๒ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ๑,๕๔๐.๘๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๓ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
๓๓ ขออนมุัติจัดซ้ือกระดาษต่อเนื อง จ านวน ๕๐๐ กล่อง ๒๒๓,๖๓๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๔ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๓,๘๕๒.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๕ /๖๒ ลว. ๒๑/๒/๖๒
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ ๑๘,๖๑๘.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๔๖ /๖๒ ลว. ๒๖/๒/๖๒
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี ๒๕๖๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ นางพรพิไล พงษ์ไพสิฐกลุ ราคาต  าสุด บช. ๔๗ /๖๒ ลว. ๒๖/๒/๖๒
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน ๔ รายการ ๔๑,๖๖๓,๕๔๓.๓๔ ๔๑,๖๖๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๘ /๖๒ ลว. ๒๖/๒/๖๒
๓๘ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอช จ านวน ๑ รายการ ๑๓,๙๙๑,๒๓๔.๔๐ ๑๓,๙๙๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๔๙ /๖๒ ลว. ๒๖/๒/๖๒
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๘ รายการ ๖๒,๙๐๒,๑๒๐.๙๒ ๖๒,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๕๐ /๖๒ ลว. ๒๗/๒/๖๒
๔๐ จา้งบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ๑,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๒ /๖๒ ลว. ๑/๒/๖๒

ในการรับส่งขอ้มลูแบบ Web Service เอกสารถกูต้อง
๔๑ จ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง ๕๕๗,๒๘๐.๐๐ ๗๐๘,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๓ /๖๒ ลว. ๔/๒/๖๒

(e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๔๒ จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวนหย่อมศูนย์คอมพวิเตอร์ ๘๖,๓๙๙.๘๔ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ราคาต  าสุด จ ๖๔ /๖๒ ลว. ๔/๒/๖๒

ส ารอง ประจ าปี ๒๕๖๒ (e-bidding) เอกสารถกูต้อง
๔๓ จ้างรักษาความปลอดภยัของส านักงานประกันสังคม ๗,๒๙๑,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๙๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคาต  าสุด จ ๖๕ /๖๒ ลว. ๖/๒/๖๒

ประจ าปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง
๔๔ จา้งรักษาความปลอดภยัของศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง ๙๔๐,๘๐๐.๐๐ ๙๔๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมัภ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคาต  าสุด จ ๖๖ /๖๒ ลว. ๖/๒/๖๒

จงัหวดัระยอง ประจ าปี ๒๕๖๒ เอกสารถกูต้อง
๔๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จ านวน ๒ ชดุ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๗ /๖๒ ลว. ๖/๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๔๖ จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม View Direct for OS/390 ๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๘ /๖๒ ลว. ๗/๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๔๗ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli OmegaMon for CICS ๘๙๔,๐๐๐.๐๐ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๖๙ /๖๒ ลว. ๗/๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๔๘ จา้งบ ารุงรักษาระบบแปลงรายงาน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ ๔๖๔,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๐ /๖๒ ลว. ๗/๒/๖๒

(Reports Conversion) เอกสารถกูต้อง
๔๙ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน ๒,๘๐๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๑ /๖๒ ลว. ๗/๒/๖๒

เอกสารถกูต้อง
๕๐ จ้างบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บและแปลงเอกสารหลักฐาน ๑,๖๑๓,๙๘๘.๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ออพติมั ม ไซเบอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ออพติมั ม ไซเบอร์ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๒ /๖๒ ลว. ๘/๒/๖๒

งานประกนัสังคมจากรูปแบบกระดาษ เอกสารถกูต้อง
ใหเ้ป็นขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศ

ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๑ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงิน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐๑,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๓ /๖๒ ลว. ๑๑/๒/๖๒
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เอกสารถกูต้อง

๕๒ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ๔,๖๕๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๖๙๐,๙๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จ ากดั บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๔ /๖๒ ลว. ๑๑/๒/๖๒
งานประกนัสังคมมาตรา ๔๐ เอกสารถกูต้อง

๕๓ จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศงานประกนัสังคม ๑,๓๘๐,๓๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จ ากดั บริษัท ไพรเออร์ โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๗๕ /๖๒ ลว. ๑๑/๒/๖๒
กรณีวา่งงาน เอกสารถกูต้อง

๕๔ จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการจา่ย 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 ๗๖ /๖๒ ลว. ๑๒/๒/๖๒
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เอกสารถกูต้อง

๕๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จ านวน ๔ ชดุ ๙๖,๓๐๐.๐๐ ๑๐๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๗๗ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๕๖ จา้งเหมาบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ ปี ๒๕๖๒ ๔๙๗,๕๕๐.๐๐ ๗๗๘,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.เจ.ดับบลิว.เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด จ ๗๘ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๕๗ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื อบริหาร 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 ๗๙ /๖๒ ลว. ๒๐/๒/๖๒
งานประกนัสังคม ในรูปแบบ e-Service เอกสารถกูต้อง

๕๘ จา้งดูแลและบ ารุงรักษาระบบขอ้มลูการใชบ้ริการ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท เจเนซิส อนิโฟแคด จ ากดั บริษัท เจเนซิส อนิโฟแคด จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๐ /๖๒ ลว. ๒๑/๒/๖๒
ทางการแพทยข์องผู้ประกนัตน เอกสารถกูต้อง

๕๙ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ ๔๖๓,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๑ /๖๒ ลว. ๒๑/๒/๖๒
เพื อการจดัการ เอกสารถกูต้อง

๖๐ จา้งพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธก์องทุนเงินทดแทน ๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ ากดั บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๒ /๖๒ ลว. ๒๕/๒/๖๒
(e-bidding) เอกสารถกูต้อง

๖๑ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๒๘,๐๐๐.๐๐ คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๓ /๖๒ ลว. ๒๕/๒/๖๒
เอกสารถกูต้อง

๖๒ จา้งวเิคราะห์ขา่ว และผลิตขา่วประชาสัมพันธ ์ ๔๘๖,๘๕๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ยนูีค แพลนเนอร์ จ ากดั บริษัท ยนูีค แพลนเนอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๘๔ /๖๒ ลว. ๒๘/๒/๖๒
ผลิตขา่วตอบโต้ (แกข้า่ว) เอกสารถกูต้อง

๖๓ เชา่ใชอ้นิเทอร์เน็ต กองบริหารการลงทุน ๒๘๘,๙๐๐.๐๐ ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ากดั บริษัท ทริปเปิลที อนิเทอร์เน็ต จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๓ /๖๒ ลว. ๘/๒/๖๒
เอกสารถกูต้อง


