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๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าสมุดบันทึกส านักงานประกันสังคม 492,200.00 492,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ร าไทยเพรส จ ากดั บ.ร าไทยเพรส จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๗ /๖5 ลว. ๑/๑๒/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าวดีีโอพรีเซนเทชั น 499,500.00 499,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอ-วทิย ์(ประเทศไทย) จ ากดั บ.โอ-วทิย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๘ /๖5 ลว. ๑/๑๒/๖๕
๓ ขออนุมติัจา้งพิมพ์แผ่นพับ จ านวน 20,000 ใบ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทาร์เกต บิวบอร์ด จ ากดั บ.ทาร์เกต บิวบอร์ด จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๒๙ /๖5 ลว. ๒/๑๒/๖๕
๔ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๔๓๐ /๖5 ลว. ๒/๑๒/๖๕
๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 6 อนั 1,190.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๓๑ /๖5 ลว. ๒/๑๒/๖๕
๖ ขออนุมติัซ่อมเครื องรับรหัสสัญญาณภาพ 19,998.30 19,998.30 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๓๒ /๖5 ลว. ๖/๑๒/๖๕
๗ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพืน้กระเบือ้งฯ 28,333.17 28,333.17 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๔๓๓ /๖5 ลว. ๗/๑๒/๖๕
๘ ขออนุมติัเผยแพร่ประชาสัมพันธง์านประกนัสังคม 491,130.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. ๔๓๔ /๖5 ลว. ๗/๑๒/๖๕

ผ่านสื อโทรทัศน์
๙ ขออนุมัติจดัจา้งท าของที ระลึก (ร่มพับ 5 ตอน) จ านวน 2,400 ชิ้น 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีเอสดับเบิลย ูเทรดด้ิง หจก.บีเอสดับเบิลย ูเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บจ. ๔๓๕ /๖5 ลว. ๘/๑๒/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2490 นบ 2,102.28 2,102.28 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๓๖ /๖5 ลว. ๘/๑๒/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 83-0153 นบ 12,561.80 12,561.80 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ หจก. เอส.ซี.ที.ออโต้เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. 437 /๖5 ลว. ๘/๑๒/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ 2,852.35 2,852.35 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 438 /๖5 ลว. ๘/๑๒/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดันิทรรศการและแถลงขา่วฯ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 439 /๖5 ลว. ๘/๑๒/๖๕
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 11 รายการ 12 อนั 1,350.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 440 /๖5 ลว. ๙/๑๒/๖๕
๑๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 5 อนั 970.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 441 /๖5 ลว. ๙/๑๒/๖๕
๑๖ ขออนุมติัจา้งถา่ยเอกสาร จ านวน 2 รายการ 1,646.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ร้านกอ๊ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ราคาต  าสุด บจ. 442 /๖5 ลว. ๙/๑๒/๖๕
๑๗ ขออนุมัติจดัจา้งนิทรรศการประชุมวชิาการประกันสังคม 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 443 /๖5 ลว. ๑๓/๑๒/๖๕

คร้ังที  4
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2484 23,839.60 23,839.60 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๔๔ /๖5 ลว. ๑๓/๑๒/๖๕
๑๙ ขออนุมัติจา้งพิมพ์สมุดบันทึกกระทรวงแรงงานปี 2566 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอกบล๊อก หจก.บางกอกบล๊อก ราคาต  าสุด บจ. ๔๔๕ /๖5 ลว. ๑๔/๑๒/๖๕

จ านวน 720 เล่ม
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมฝ้าฉาบเรียบ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๔๖ /๖5 ลว. ๑๔/๑๒/๖๕
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2473 นบ 2,159.05 2,159.05 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๔๗ /๖5 ลว. ๑๔/๑๒/๖๕
๒๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 4 อนั 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๔๘ /๖5 ลว. ๑๕/๑๒/๖๕
๒๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อนั 180.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 449 /๖5 ลว. ๑๕/๑๒/๖๕
๒๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 6 อนั 460.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 450 /๖5 ลว. ๑๕/๑๒/๖๕
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 10 รายการ 13 อนั 990.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 451 /๖5 ลว. ๑๕/๑๒/๖๕
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมไมโครเวฟ จ านวน 1 เครื อง 2,354.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต  าสุด บจ. 452 /๖5 ลว. ๑๕/๑๒/๖๕
๒๗ ขออนุมัติจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ จ านวน 1 รายการ 2,621.50 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต  าสุด บจ. 453 /๖5 ลว. ๑๖/๑๒/๖๕
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๒๘ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 5 อนั 470.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 454 /๖5 ลว. ๑๖/๑๒/๖๕
๒๙ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 3 อนั 230.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 455 /๖5 ลว. ๒๐/๑๒/๖๕
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งปรับปรุงผนังชั้น 2 อาคารอ านวยการ 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิ๊กโฟร มเีดีย จ ากดั บ.บิ๊กโฟร มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 456 /๖5 ลว. ๒๐/๑๒/๖๕
๓๑ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 8 อนั 640.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 457 /๖5 ลว. ๒๐/๑๒/๖๕
๓๒ ขออนุมัติจดันิทรรศการประชมุวิชาการประกนัสังคม 5 ภาค 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 458 /๖5 ลว. ๒๑/๑๒/๖๕

คร้ังที  5 (ภาคใต้) 
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งกจิกรรมแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 459 /๖5 ลว. ๒๑/๑๒/๖๕

ส่งแรงงานกลับบ้านฯในวนัพฤหัสบดีที  29 ธ.ค.65
๓๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าความสะอาดเครื องนอนเวรปี 66 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 460 /๖5 ลว. ๒๖/๑๒/๖๕
๓๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 14 อัน 1,140.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 461 /๖5 ลว. ๒๗/๑๒/๖๕
๓๖ ขออนมุัติจัดซุดตรวจการติดเชือ้ไวรัส จ านวน 52 ชุด 2,893.28 3,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 194 /๖5 ลว. ๒/๑๒/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 10,090.10 10,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 195 /๖5 ลว. ๒/๑๒/๖๕
๓๘ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 431,732.16 431,732.16 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 196 /๖5 ลว. ๘/๑๒/๖๕
๓๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 28,042.56 28,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 197 /๖5 ลว. ๙/๑๒/๖๕
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 198 /๖5 ลว. ๙/๑๒/๖๕
๔๑ ขออนุมตัจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ านวน 3 รายการ 89,992.35 89,992.35 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 199 /๖5 ลว. ๑๓/๑๒/๖๕
๔๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 1 รายการ 19,474.00 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 200 /๖5 ลว. ๑๓/๑๒/๖๕
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 1 รายการ 29,899.01 29,899.01 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล หจก.เอส ซี เอว ีอนิเตอร์เนชั นแนล ราคาต  าสุด บช. 201 /๖5 ลว. ๑๓/๑๒/๖๕
๔๔ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250  ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 202 /๖5 ลว. ๑๔/๑๒/๖๕
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 9 รายการ 95,861.30 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 203 /๖5 ลว. ๑๕/๑๒/๖๕
๔๖ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 200  ชุด 11,128.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 204 /๖5 ลว. ๒๐/๑๒/๖๕
๔๗ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 350  ชุด 14,466.40 15,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 205 /๖5 ลว. ๒๐/๑๒/๖๕
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือกรอบรูป จ านวน 174 อนั 21,360.00 21,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บช. 206 /๖5 ลว. ๒๐/๑๒/๖๕
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ จ านวน 3 รายการ 89,992.35 89,992.35 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ร้านอาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 207 /๖5 ลว. ๒๑/๑๒/๖๕
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(๒) จ านวน 10 รายการ 85,156,360.10 85,156,360.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 208 /๖5 ลว. ๒๒/๑๒/๖๕
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาด้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน 8 รายการ 42,050,609.12 42,050,609.12 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 209 /๖5 ลว. ๒๒/๑๒/๖๕
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 8,035.70 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 210 /๖5 ลว. ๒๓/๑๒/๖๕
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 208,650.00 208,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 211 /๖5 ลว. ๒๓/๑๒/๖๕
๕๔ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 212 /๖5 ลว. ๒๖/๑๒/๖๕
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2566 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต  าสุด บช. 213 /๖5 ลว. ๒๖/๑๒/๖๕
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 214 /๖5 ลว. ๒๖/๑๒/๖๕
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 215 /๖5 ลว. ๒๖/๑๒/๖๕
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 216 /๖5 ลว. ๒๗/๑๒/๖๕
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๕๙ ขออนุมัติค่าสมัครสมาชิกระบบ Morningstar ปี 66 661,798.21 661,798.21 เฉพาะเจาะจง บ.มอนิ งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.มอนิ งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 217 /๖5 ลว. ๒๗/๑๒/๖๕
ขออนุมติัค่าซ้ือลิขสิทธิ์การใชง้าน Power BI Pro 149,265.00 149,265.00 บ.ซีนิธคอมพ์ จ ากดั บ.ซีนิธคอมพ์ จ ากดั บช. 218 /๖5 ลว. ๒๘/๑๒/๖๕

๖๐ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 219 /๖5 ลว. ๒๘/๑๒/๖๕
๖๑ ขออนุมติัค่าสมคัรสมาชกิสมาคมตลาด 214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ราคาต  าสุด บช. 220 /๖5 ลว. ๒๘/๑๒/๖๕

ตราหนี้ไทย (Thai BMA) เฉพาะเจาะจง ราคาต  าสุด
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 221 /๖5 ลว. ๒๘/๑๒/๖๕
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ ปี 2566 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต  าสุด บช. 222 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
๖๔ จ้างเหมาป้องกันและก าจัดปลวก มด แมลง และหนู 200,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด จ 54 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕

ของส านักงานประกนัสังคม (ส่วนกลาง) เอกสารถกูต้อง

๖๕ จา้งสมคัรสมาชกิรับขอ้มลูขา่วสารเกี ยวกบั 799,992.00 810,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 55 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ความเคลื อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุน เอกสารถกูต้อง

๖๖ จา้งตรวจตัดขา่ว ผ่านสื อสิ งพิมพ์ และสื อออนไลน์ 499,476.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 56 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๖๗ สัญญาจา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ยี ห้อไทยเทค 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ 57 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๖๘ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli 894,000.00 894,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 58 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
Omegamon for CICS เอกสารถกูต้อง

๖๙ จ้างบ ารุงรักษาระบบแปลงรายงาน (Reports Conversion) 456,000.00 456,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 59 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๗๐ จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม ViewDirect for OS/390 1,446,000.00 1,446,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 60 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๗๑ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ 463,200.00 463,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 61 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เพื อการจดัการ ประจ าปี ๒๕๖๖ เอกสารถกูต้อง

๗๒ จ้างท าความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 524,400.00 756,000.00 ประกวดราคา บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 62 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
จงัหวดัระยอง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
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 (e-bidding)
๗๓ จา้งเหมาดูแลสวนหยอ่มศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ราคาต  าสุด จ 63 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕

จงัหวดัระยอง ประจ าปี 2566 เอกสารถกูต้อง

๗๔ จา้งเหมาท าความสะอาดผ้ามา่นประจ าปี 2566 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บริษัท แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 64 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๗๕ จ้างเหมาป้องกันและก าจัดปลวก มด แมลง และหนู 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บริษัท ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด จ 65 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง จังหวดัระยอง  เอกสารถกูต้อง

๗๖ จา้งบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร 420,000.00 501,600.00 ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยคุขะระ บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยคุขะระ ราคาต  าสุด จ 66 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง จงัหวดัระยอง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

 (e-bidding)
๗๗ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการขบัเคลื อน 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดา แซ่ล้ี นางสาวลัดดา แซ่ล้ี ราคาต  าสุด จ 67 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕

การสร้างหลักประกนัทางสังคมใหก้บัแรงงานนอกระบบ) เอกสารถกูต้อง

๗๘ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการพัฒนาและ 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญจวรรณ แสงแผ้ว นางเบญจวรรณ แสงแผ้ว ราคาต  าสุด จ 68 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เสริมสร้างธรรมาภิบาลของส านักงานประกันสังคม) เอกสารถกูต้อง

๗๙ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการบริหาร 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพนธ ์ศิลปรัศมี นายประพนธ ์ศิลปรัศมี ราคาต  าสุด จ 69 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง

๘๐ จา้งเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารและ 456,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยอรมนั ลิฟต์ จ ากดั บริษัท เยอรมนั ลิฟต์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 70 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ลิฟต์ขนของส านักงานประกันสังคม จ านวน ๑๑ ชุด เอกสารถกูต้อง

๘๑ จา้งบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงานประกนัสังคม 7,436,400.00 7,774,800.00 ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เกยีง-เอสจเีอส บริษัท รักษาความปลอดภัย เกยีง-เอสจเีอส ราคาต  าสุด จ 71 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทศ) จ ากดั เซอร์วสิเซส (ประเทศไทศ) จ ากดั เอกสารถกูต้อง
 (e-bidding)

๘๒ จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก 2,595,000.00 2,598,400.00 คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ 72 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
(Intrusion Prevention System) เอกสารถกูต้อง
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.66)

๘๓ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์เพิ มประสิทธิภาพระบบการรักษา 1,305,000.00 1,320,000.00 คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ 73 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของส านักงานประกนัสังคม เอกสารถกูต้อง
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๘๔ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์ส าหรับเพิ มประสิทธิภาพในการใชง้าน 840,000.00 850,000.00 คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ 74 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
และบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เอกสารถกูต้อง
12 เดือน (ต้ังแต่วนัที  1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66)

๘๕ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบประชมุทางไกล 4,860,000.00 4,872,000.00 คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ 75 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
(Video Conference) เอกสารถกูต้อง

๘๖ จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื อสารภายใน (LAN) 6,876,000.00 6,897,000.00 คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด จ 76 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๘๗ สัญญาจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม Sapiens Object Pool 1,428,000.00 1,428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 77 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๘๘ จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการจา่ย 1,075,200.00 1,075,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 78 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เอกสารถกูต้อง

๘๙ จา้งบ ารุงรักษาระบบงานประกนัสังคม 16,200,000.00 16,200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 79 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
บนเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เอกสารถกูต้อง

๙๐ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู 5,400,000.00 5,400,000.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 80 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เพื อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service เอกสารถกูต้อง

๙๑ จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อม 15,924,000.00 15,944,000.00 คัดเลือก ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ 81 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
การรักษาความมั นคงปลอดภยัระดับคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ เอกสารถกูต้อง

บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั
๙๒ จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหาร 98,982,000.00 99,005,000.00 ประกวดราคา ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ 82 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕

ศูนยค์อมพิวเตอร์ (Cloud) อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ เอกสารถกูต้อง
 (e-bidding) บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั

๙๓ จ้างบ ารุงรักษาเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและอุปกรณ์ 36,532,800.00 37,053,000.00 คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ ราคาต  าสุด จ 83 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ต่อพว่งศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก และศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง เอกสารถกูต้อง

๙๔ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 5,160,000.00 5,160,000.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ 84 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง
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๙๕ สัญญาจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน 3,216,000.00 3,220,000.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ 85 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๙๖ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 4,483,200.00 4,483,200.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ 86 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
งานประกนัสังคมมาตรา 40 เอกสารถกูต้อง

๙๗ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 690,000.00 690,000.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ 87 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
งานประกนัสังคมกรณีวา่งงาน เอกสารถกูต้อง

๙๘ จ้างบ ารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง 83,310,000.00 83,356,800.00 คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด จ 88 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
(จงัหวดัระยอง) พร้อมเชื อมโยงเครือขา่ยสัญญาณ เอกสารถกูต้อง
เพื อรับส่งขอ้มลูระหวา่งศูนยค์อมพิวเตอร์

๙๙ จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพวิเตอร์ 3,516,000.00 3,520,000.00 คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด จ 89 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
(Data Center Infrastructure Management : DCIM) เอกสารถกูต้อง

๑๐๐ จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก 4,999,200.00 5,900,100.00 คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด จ 90 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๑๐๑ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงิน 1,388,000.00 1,388,000.00 คัดเลือก บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต  าสุด จ 91 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เอกสารถกูต้อง

๑๐๒ จา้งบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านักงานประกนัสังคม 1,236,000.00 1,236,000.00 คัดเลือก ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ 92 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
(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
๑๐๓ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบแจ้งการประสบอันตราย 768,000.00 768,000.00 คัดเลือก บริษัท จเีนียส-ทรี จ ากดั บริษัท จเีนียส-ทรี จ ากดั ราคาต  าสุด จ 93 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕

เนื องจากการท างาน (e-Compensate) เอกสารถกูต้อง

๑๐๔ จา้งรับ-ส่ง และประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ 3,500,000.00 3,600,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ราคาต  าสุด จ 94 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
ทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี ยวชาญพเิศษเฉพาะทาง เอกสารถกูต้อง
12 เดือน (ม.ค.66 - ธ.ค.66)

๑๐๕ จา้งท าความสะอาดอาคารส านักงานประกนัสังคม 8,469,600.00 9,072,000.00 ประกวดราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ 95 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

 (e-bidding)
๑๐๖ จา้งเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 940,200.00 991,400.00 ประกวดราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ 96 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
 (e-bidding)

๑๐๗ จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ 2,608,380.00 2,700,000.00 ประกวดราคา บริษัท อทีีอ ีเมเนจเมนท์ จ ากดั บริษัท อทีีอ ีเมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 97 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
 (e-bidding)

๑๐๘ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบ Access Control 250,800.00 250,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ 98 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
(ชดุควบคุมการเขา้-ออกประตู) เอกสารถกูต้อง

๑๐๙ เชา่โปรแกรมส าหรับควบคุมงานประมวลผล 5,496,000.00 5,496,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช 13 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
แบบ Batch เอกสารถกูต้อง

๑๑๐ เชา่ระบบปฏิบัติการ OS/390 55,242,000.00 55,242,000.00 คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช 14 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๑๑๑ เชา่ระบบจดัเกบ็และแปลงเอกสารหลักฐาน 1,579,500.00 1,581,200.00 คัดเลือก บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั ราคาต  าสุด ช 15 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
งานประกนัสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็น เอกสารถกูต้อง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)

๑๑๒ เชา่เครื องถา่ยเอกสาร 1,686,666.74 2,300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช 16 /๖5 ลว. ๒๙/๑๒/๖๕
เอกสารถกูต้อง


