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๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนตื กว 3594 นบ 6,671.18 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๕ /๖๔ ลว. ๑/๑๒/๖๔
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2477 นบ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๖ /๖๔ ลว. ๒/๑๒/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนตื นจ 2717 นบ 5,021.51 5,021.51 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๗ /๖๔ ลว. ๒/๑๒/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2715 นบ 5,470.91 5,470.91 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๘ /๖๔ ลว. ๒/๑๒/๖๔
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2477 นบ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๗๙ /๖๔ ลว. ๒/๑๒/๖๔
๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายา จ านวน 3 รายการ 3 อัน 210.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๐ /๖๔ ลว. ๒/๑๒/๖๔
๗ ขอนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 2 รายการ4 อนั 320.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๑ /๖๔ ลว. ๒/๑๒/๖๔
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 6 อัน 950.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๒ /๖๔ ลว. ๓/๑๒/๖๔
๙ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพแ์ฟม้ประวติัพนักงานประกันสังคม จ านวน 1,500 แฟม้ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๓ /๖๔ ลว. ๗/๑๒/๖๔

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชมุฯ 111,280.00 111,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๔ /๖๔ ลว. ๗/๑๒/๖๔
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมกระจกหน้าต่างฯ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๘๕ /๖๔ ลว. ๗/๑๒/๖๔
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3341 นบ 2,296.76 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 386 /๖๔ ลว. ๘/๑๒/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร 7957 นบ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 387 /๖๔ ลว. ๘/๑๒/๖๔
๑๔ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปโูต๊ะฯ จ านวน 626 ผืน 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต  าสุด บจ. 388 /๖๔ ลว. ๘/๑๒/๖๔
๑๕ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ 1,647.80 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 389 /๖๔ ลว. ๘/๑๒/๖๔
๑๖ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์ประกาศแนบท้ายราชกิจจาฯ 2,600.10 2,600.10 เฉพาะเจาะจง ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ราคาต  าสุด บจ. 390 /๖๔ ลว. ๙/๑๒/๖๔
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2485 นบ 2,255.03 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 391 /๖๔ ลว. ๙/๑๒/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2718 นบ 29,353.31 29,353.31 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 392 /๖๔ ลว. ๙/๑๒/๖๔
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 14 รายการ 14 อนั 1,370.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๓ /๖๔ ลว. ๙/๑๒/๖๔
๒๐ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 6 อนั 560.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๔ /๖๔ ลว. ๙/๑๒/๖๔
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งเหมาฉดีพ่นฆา่เชื้อโรคฯ 7,040.60 7,040.60 เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๕ /๖๔ ลว. ๙/๑๒/๖๔
๒๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 6 อนั 460.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๖ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3350 นบ 2,296.76 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๗ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจา้งซ่อมรถยนต์ 40-1865 นบ 92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อานันท์ แอร์บัส หจก.อานันท์ แอร์บัส ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๘ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรางคียบ์อร์ดฯ 2,889.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๙ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3350 นบ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 400 /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1498 นบ 4,232.39 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 401 /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมปรับปรุงห้องประขมุฯ 44,765.59 44,765.59 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 402 /๖๔ ลว. ๑๖/๑๒/๖๔
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเกา้อี้ จ านวน 12 ตัว 13,268.00 13,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. 403 /๖๔ ลว. ๑๖/๑๒/๖๔
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1498 นบ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 404 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 114,811.00 114,811.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. 405 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
๓๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 7 อนั 580.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 406 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
๓๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 7 อนั 580.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 407 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
๓๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 4 อนั 410.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 408 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
๓๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 6 อนั 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 409 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 13 รายการ 32 อนั 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 410 /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8675 นบ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 411 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7565 นบ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 412 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมท่อประปาฯ 318,047.95 318,047.95 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 413 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนตื นจ 2491 นบ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 414 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 2367 นบ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 415 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 32 รายการ 78 อนั 8,320.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 416 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๔๓ ขออนุมัติจ้างพิมพ์บัตรประกนัสังคมเป็นคนต่างด้าวฯ จ านวน 200,000 ใบ 353,100.00 353,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) บ.ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. 417 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๔๔ ขออนุมติัจา้งแถลงขา่ว สปสฯ 498,500.00 498,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั บ.ปิ๊ง สตูดิโอ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 418 /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 17 รายการ 58 อนั 4,020.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุ๊ด ดูอิ้ง ร้านกุ๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 419 /๖๔ ลว. ๒๑/๑๒/๖๔
๔๖ ขออนุมติัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาฏ สมพงษ์ นางสาวนุชนาฏ สมพงษ์ ราคาต  าสุด บจ. 420 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๔๗ ขออนุมัติจดัจา้งเหมาท าความสะอาดเครื องนอนเวรปี 65 11,556.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 421 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๔๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นายสฤษฎ์พงษ์  วรรณสิทธิ์ นายสฤษฎ์พงษ์  วรรณสิทธิ์ ราคาต  าสุด บจ. 422 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๔๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางธนาพร  ซื อสัตยดี์ นางธนาพร  ซื อสัตยดี์ ราคาต  าสุด บจ. 423 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ กั๋งเซ่ง นางรุ่งอรุณ กั๋งเซ่ง ราคาต  าสุด บจ. 424 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางชลิดา น้อยลือนาม นางชลิดา น้อยลือนาม ราคาต  าสุด บจ. 425 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐชนันท์ แสงนาค นางณัฐชนันท์ แสงนาค ราคาต  าสุด บจ. 426 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมชติ มณัฑการ นางสาวสมชติ มณัฑการ ราคาต  าสุด บจ. 427 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางร่งุทิวา ลิ วพิพัฒน์ นางร่งุทิวา ลิ วพิพัฒน์ ราคาต  าสุด บจ. 428 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบ าเพ็ญ  ทองผา นางสาวบ าเพ็ญ  ทองผา ราคาต  าสุด บจ. 429 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ เรศประดิษฐ์ นายมานพ เรศประดิษฐ์ ราคาต  าสุด บจ. 430 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๗ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางจนิดา สุดประเสริฐ นางจนิดา สุดประเสริฐ ราคาต  าสุด บจ. 431 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง ราคาต  าสุด บจ. 432 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๕๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรี รักสัตย์ นางพัชรี รักสัตย์ ราคาต  าสุด บจ. 433 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๖๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณวดี เดชโสภา นางสาวพิณวดี เดชโสภา ราคาต  าสุด บจ. 434 /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
๖๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ ราคาต  าสุด บจ. 435 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๖๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางวชัรินทร์ ฮึกหาญ นางวชัรินทร์ ฮึกหาญ ราคาต  าสุด บจ. 436 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๖๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ส้มน่วม นายสมศักด์ิ ส้มน่วม ราคาต  าสุด บจ. 437 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
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๖๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นายชมุพล สุขศรีนาค นายชมุพล สุขศรีนาค ราคาต  าสุด บจ. 438 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๖๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน์  ประทอง นายไชยวฒัน์  ประทอง ราคาต  าสุด บจ. 439 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๖๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย ์แคหอม นางอารีย ์แคหอม ราคาต  าสุด บจ. 440 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๖๗ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์ทิวา วงศาโรจน์ นางสาวจนัทร์ทิวา วงศาโรจน์ ราคาต  าสุด บจ. 441 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๖๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางพรไพลิน บุญชยั นางพรไพลิน บุญชยั ราคาต  าสุด บจ. 442 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๖๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2565 117,810.00 117,810.00 เฉพาะเจาะจง นางณฐมน เนขนุทด นางณฐมน เนขนุทด ราคาต  าสุด บจ. 443 /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๗๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,123.50 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๒ /๖๔ ลว. ๑/๑๒/๖๔
๗๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 7 รายการ 133,590.00 133,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอเดีย เควส์ท หจก.ไอเดีย เควส์ท ราคาต  าสุด บช. ๑๖๓ /๖๕ ลว. ๓/๑๒/๖๔
๗๒ ขออนุมัตจัดซ้ือยาบัญชี จ (๒) จ านวน 16 รายการ 87,008,316.00 87,008,316.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๖๔ /๖๔ ลว. ๓/๑๒/๖๔
๗๓ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน 9 รายการ 168,059,020.00 168,059,020.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๖๕ /๖๔ ลว. ๓/๑๒/๖๔
๗๔ ขออนุมัติจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน1 รายการ 26,964.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ อาร์ ท ี2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เอ อาร์ ท ี2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาต  าสุด บช. ๑๖๖ /๖๔ ลว. ๗/๑๒/๖๔
๗๕ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 10 รายการ 194,700.00 194,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชวลิตโฆษณา แอนด์ เออาร์ ดีไซน์ จ ากดั บ.ชวลิตโฆษณา แอนด์ เออาร์ ดีไซน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๗ /๖๔ ลว. ๗/๑๒/๖๔
๗๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน 24 รายการ 7,964.50 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรัตยา พิพัฒน์ไกรกลุ นางสาวอมรัตยา พิพัฒน์ไกรกลุ ราคาต  าสุด บช. ๑๖๘ /๖๔ ลว. ๘/๑๒/๖๔
๗๗ ขออนุมติัจดัซ้ือของที ระลึก จ านวน 3 รายการ 497,300.00 497,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๖๙ /๖๔ ลว. ๙/๑๒/๖๔
๗๘ ขออนุมัติค่าสมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลกองทุนรวมฯ 630,283.50 630,283.50 เฉพาะเจาะจง บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสร์ช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.มอร์นิ งสตาร์ รีเสร์ช (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๐ /๖๔ ลว. ๑๓/๑๒/๖๔
๗๙ ขออนุมติัจดัซ้ือกระดานอจัฉริยะฯ จ านวน 1 ชดุ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๑ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๘๐ ขออนุมัติจัดซ้ือโทรศัพท์แบบมีสาย จ านวน 50 เครื อง 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอน็.อาร์.ซี ร้าน เอน็.อาร์.ซี ราคาต  าสุด บช. ๑๗๒ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๘๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 7 รายการ 149,355.96 149,355.96 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๓ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๘๒ ขออนุมัติสมัครสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ (Thai BMA) 214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ราคาต  าสุด บช. ๑๗๔ /๖๔ ลว. ๑๕/๑๒/๖๔
๘๓ ขออนุมัติจัดซ้ือสมุดบันทึกกระทรวงแรงงานปี 2565 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอกบล๊อก หจก.บางกอกบล๊อก ราคาต  าสุด บช. ๑๗๕ /๖๔ ลว. ๑๗/๑๒/๖๔
๘๔ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน 3 รายการ 59,398,560.00 59,398,560.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๗๖ /๖๔ ลว. ๒๓/๑๒/๖๔
๘๕ ขออนุมติัจดัซ้ือบัญช ีจ (2) จ านวน 8 รายการ 24,317,269.00 24,317,269.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. ๑๗๗ /๖๔ ลว. ๒๓/๑๒/๖๔
๘๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2565 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๘ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔
๘๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2565 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๗๙ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔
๘๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2565 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๐ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔
๘๙ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2565 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๑ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔
๙๐ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2565 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๒ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔
๙๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,530,000.00 1,530,000.00 วธิคัีดเลือก บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๓ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๙๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 43,067.50 43,067.50 วธิคัีดเลือก บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) ราคาต  าสุด บช. ๑๘๔ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๙๓ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื มปี 2565 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๕ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๙๔ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2565 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๖ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๙๕ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2565 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ.เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๘๗ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
๙๖ จา้งโครงการผลิตสื อประชาสัมพันธ ์(ป้ายไวนิล) 9,840,000.00 9,850,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต  าสุด จ ๘๙ /๖๔ ลว. ๗/๑๒/๖๔



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง

๙๗ จา้งผลิตสื อประชาสัมพันธเ์พื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2,995,000.00 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชมุชนเครื องประดับแฟชั น วสิาหกจิชมุชนเครื องประดับแฟชั น ราคาต  าสุด จ ๙๐ /๖๔ ลว. ๗/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๙๘ จา้งประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนเงินทดแทน : 2,450,000.00 3,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท ซี.เอ.อนิโฟ มเีดีย จ ากดั บริษัท ซี.เอ.อนิโฟ มเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๑ /๖๔ ลว. ๑๓/๑๒/๖๔
ผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน ์หรือสื อสังคมออนไลน์ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๙๙ จา้งปรับเปลี ยนระบบงานประกนัสังคมบนเครื อง 848,000,000.00 850,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท อนิเตอร์เนชั นแนล รีเสริช บริษัท อนิเตอร์เนชั นแนล รีเสริช ราคาต  าสุด จ ๙๒ /๖๔ ลว. ๒๐/๑๒/๖๔

คอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นระบบ Web Application อเิล็กทรอนิกส์ คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) คอร์ปอเรชั น จ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๑๐๐ จา้งประชาสัมพันธค์วามรู้งานกองทุนเงินทดแทน : 2,350,000.00 3,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท คีย ์ทู ชคัเซส จ ากดั บริษัท คีย ์ทู ชคัเซส จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๓ /๖๔ ลว. ๒๑/๑๒/๖๔
ผลิตและออกอากาศสื อวทิยุ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๑๐๑ จา้งบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร 7,774,800.00 7,774,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ราคาต  าสุด จ ๙๔ /๖๔ ลว. ๒๔/๑๒/๖๔

ส านักงานประกนัสังคม โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย เอกสารถกูต้อง
๑๐๒ จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง 501,600.00 501,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ราคาต  าสุด จ ๙๕ /๖๔ ลว. ๒๔/๑๒/๖๔

จงัหวดัระยอง โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย โดย ส านักงานรักษาความปลอดภัย เอกสารถกูต้อง
๑๐๓ จา้งสมคัรสมาชกิรับขอ้มลูขา่วสารเกี ยวกบั 799,992.00 810,000.00 คัดเลือก บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั บริษัท ไทยเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๖ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔

ความเคลื อนไหว ของตลาดเงิน ตลาดทุน เอกสารถกูต้อง
๑๐๔ จา้งเหมาก าจดัปลวก 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 ๙๗ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔

เอกสารถกูต้อง
๑๐๕ จา้งเหมาดูแลสวนหยอ่มศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ห้างหุ้นส่วนสามญั ภาคิน เมนเทนแนนซ์ ราคาต  าสุด จ ๙๘ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔

จงัหวดัระยอง ประจ าปี 2565 เอกสารถกูต้อง
๑๐๖ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบขอ้มลู 744,000.00 762,000.00 คัดเลือก บริษัท ซีเอสไอ โปรเฟสชั นนอล จ ากดั บริษัท ซีเอสไอ โปรเฟสชั นนอล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๙๙ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔

การใชบ้ริการทางการแพทยข์องผู้ประกนัตน เอกสารถกูต้อง
๑๐๗ จา้งเหมาบ ารุงรักษาเครื องก าเนิดไฟฟ้า 1,110,000.00 1,150,000.00 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รวย แอนด์ รวย พรี เมี ยม ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รวย แอนด์ รวย พรี เมี ยม ราคาต  าสุด จ ๑๐๐ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔

และระบบสายสัญญาณ TV จ านวน 5 อาคาร อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๑๐๘ จ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ยี หอ้ไทยเทค จ านวน 1 อาคาร 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๑ /๖๔ ลว. ๒๗/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๑๐๙ จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์ส าหรับเพิ มประสิทธภิาพ 850,650.00 852,000.00 คัดเลือก บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ี บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลย ี ราคาต  าสุด จ ๑๐๒ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
ในการใชง้าน และบริหารจดัการผู้ใชง้านระบบ จ ากดั (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง
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เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต
๑๑๐ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบประปา ระบบบ าบัดน้ าดี - น้ าเสีย 736,200.00 954,300.00 ประกวดราคา บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั บริษัท ณธร์ีกจิ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๓ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔

ระบบดับเพลิง 5 อาคาร อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๑๑๑ จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม IBM Tivoli Omegamon 894,000.00 894,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๔ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
for CICS เอกสารถกูต้อง

๑๑๒ จา้งบ ารุงรักษาระบบแปลงรายงาน 456,000.00 456,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๕ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
(Reports Conversion) เอกสารถกูต้อง

๑๑๓ 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 ๑๐๖ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๑๑๔ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ 463,200.00 463,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั บริษัท บีเอฟซี โซลูชั นส์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๗ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
เพื อการจดัการ ประจ าปี 2565 เอกสารถกูต้อง

๑๑๕ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดท าแผน 996,000.00 996,000.00 คัดเลือก บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๘ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
ปฏบิติัราชการและงบประมาณ ส านักงานประกันสังคม เอกสารถกูต้อง

๑๑๖ จา้งบ ารุงรักษาระบบการจา่ยค่าบริการทางการแพทย์ 1,788,000.00 1,788,000.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๐๙ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
เชื อมโยง ระบบ NCH (National Clearing House) เอกสารถกูต้อง

๑๑๗ จา้งบ ารุงรักษาระบบงานประกนัสังคมบนเครื อง 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 ๑๑๐ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม เอกสารถกูต้อง

๑๑๘ จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศการจา่ยประโยชน์ 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 ๑๑๑ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
ทดแทนกรณีชราภาพ เอกสารถกูต้อง

๑๑๙ จา้งบ 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 ๑๑๒ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๑๒๐ จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ 1,592,160.00 1,980,000.00 ประกวดราคา บริษัท สุโขทยั แมเนจเม้นท ์แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั บริษัท สุโขทยั แมเนจเม้นท ์แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๓ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๑๒๑ จา้งตรวจตัดขา่ว ผ่านสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์ 499,476.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั บริษัท อนิโฟเควสท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๔ /๖๔ ลว. ๒๘/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

๑๒๒ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ 1,000,200.00 1,026,900.00 ประกวดราคา บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๕ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
รวมทั้งค่าซ่อมบ ารุงและค่าอะไหล่ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๑๒๓ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบ Access Control 250,800.00 250,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๖ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

(ชดุควบคุมการเขา้-ออกประตู) เอกสารถกูต้อง
๑๒๔ จ้างบ ารุงรักษาระบบจ่ายประโยชนท์ดแทนค่าบริการ 504,780.00 504,800.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๗ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
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ทางการแพทยก์รณีเจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤต (UCEP) เอกสารถกูต้อง
๑๒๕ จา้งบ ารุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียน 684,720.00 684,800.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๘ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
๑๒๖ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน 2,800,000.00 2,800,000.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๑๙ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

เอกสารถกูต้อง
๑๒๗ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 4,483,200.00 4,483,200.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๐ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

งานประกนัสังคมมาตรา 40 เอกสารถกูต้อง
๑๒๘ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 690,000.00 693,000.00 คัดเลือก บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๑ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

งานประกนัสังคมกรณีวา่งงาน เอกสารถกูต้อง
๑๒๙ จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพวิเตอร์หลัก 5,900,100.00 5,900,100.00 คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๑๒๒ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

เอกสารถกูต้อง

๑๓๐ จ้างบ ารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารอง 79,890,000.00 80,145,000.00 คัดเลือก บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๑๒๓ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
(จงัหวดัระยอง) พร้อมเชื อมโยงเครือขา่ยสัญญาณ เอกสารถกูต้อง

๑๓๑ เพื อรับส่งขอ้มลูระหวา่งศูนยค์อมพิวเตอร์
จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการรักษา 29,400,000.00 29,453,000.00 คัดเลือก ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีพีซี ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ ๑๒๔ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

๑๓๒ ความมั นคงปลอดภัยระดับคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย 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

๑๓๓ จา้งบ ารุงรักษาเครื องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและ 37,053,000.00 37,053,000.00 คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๕ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
อปุกรณ์ต่อพ่วงศูนยค์อมพิวเตอร์หลัก และศูนย์ เอกสารถกูต้อง
คอมพิวเตอร์ส ารอง

๑๓๔ จา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหาร 133,824,000.00 133,850,850.00 ประกวดราคา ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีเอม็ ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ ๑๒๖ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
ศูนยค์อมพิวเตอร์ (Cloud) อเิล็กทรอนิกส์ บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ บ.สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding) บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั
๑๓๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาสวนหยอ่ม 958,800.00 1,001,400.00 ประกวดราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๗ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๑๓๖ จา้งท าความสะอาดอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง 674,400.00 756,000.00 ประกวดราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๘ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
 จงัหวดัระยอง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๑๓๗ จา้งท าความสะอาดอาคารส านักงานประกนัสังคม 7,999,800.00 9,072,000.00 ประกวดราคา บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั บริษทั รักษาความปลอดภยั เค.เอม็.อนิเตอร์เทค จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๒๙ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)
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๑๓๘ จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการบริหาร 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพนธ ์ศิลปรัศมี นายประพนธ ์ศิลปรัศมี ราคาต  าสุด จ ๑๓๐ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานประกนัสังคม) เอกสารถกูต้อง

139 จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (ด้านการพัฒนา 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริจนัทร์ จนัทร์แสงสวา่ง นางสาวศิริจนัทร์ จนัทร์แสงสวา่ง ราคาต  าสุด จ ๑๓๑ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
และเสริมสร้างธรรมาภบิาลของส านักงานประกันสังคม) เอกสารถกูต้อง

140 จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (สปย. แพทย)์ 660,000.00 660,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จงึมโีชค นายสมชาย จงึมโีชค ราคาต  าสุด จ ๑๓๒ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

141 จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (สปย. พยาบาล) 420,000.00       420,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ภู่วราชยั นางสาวเตือนใจ ภู่วราชยั ราคาต  าสุด จ ๑๓๓ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

142 จา้งผู้เชี ยวชาญรายบุคคล (สปย. พยาบาล) 420,000.00       420,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ ราคาต  าสุด จ ๑๓๔ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

143 จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสร็จรับเงิน 694,000.00       694,000.00 คัดเลือก บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๕ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เอกสารถกูต้อง

144 จา้งบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านักงานประกนัสังคม 1,236,000.00    1,236,000.00    คัดเลือก ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย ดีบี คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ ๑๓๖ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
(www.sso.go.th) บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากัด และบริษัท บอสอัพ โซลูชั น จ ากัด บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากัด และบริษัท บอสอัพ โซลูชั น จ ากัด เอกสารถกูต้อง

145 จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : สารคดีขา่ว 5,200,000.00    6,000,000.00    ประกวดราคา บริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด จ ๑๓๗ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

146 จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน 12,664,000.00  12,664,000.00  คัดเลือก บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๘ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

147 จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบแจ้งการประสบอันตราย 768,000.00       768,000.00       คัดเลือก บริษัท จเีนียส-ทรี จ ากดั บริษัท จเีนียส-ทรี จ ากดั ราคาต  าสุด จ ๑๓๙ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔
เนื องจากการท างาน (e-Compensate) เอกสารถกูต้อง

148 เชา่เครื องถา่ยเอกสาร 2,273,920.00    3,100,800.00    ประกวดราคา บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช ๑๙ /๖๔ ลว. ๒๑/๑๒/๖๔
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

149 เชา่ระบบจดัเกบ็และแปลงเอกสารหลักฐาน 1,581,246.00    1,620,000.00    คัดเลือก บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั บริษัท ดี โซลูชั น ดอท คอม จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๒๐ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
งานประกนัสังคมจากรูปแบบกระดาษให้เป็น เอกสารถกูต้อง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานภายใต้ประกาศ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคม (EDOC)

150 เช่าโปรแกรมส าหรับควบคุมงานประมวลผลแบบ Batch 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 ๒๑ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

151 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 ๒๒ /๖๔ ลว. ๒๙/๑๒/๖๔
เอกสารถกูต้อง

152 ซ้ือขายโครงการจดัหาระบบจดัเกบ็ขอ้มลู 22,458,000.00  22,500,000.00  คัดเลือก บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด ช ๒๓ /๖๔ ลว. ๓๐/๑๒/๖๔



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(Enterprise Storage) บนเครื องคอมพวิเตอร์เมนเฟรม เอกสารถกูต้อง
เพื อรองรับการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม


