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สรุป

๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 23 รายการ 46 อนั ๓,๐๖๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๑ /๖๔ ลว. ๕/๘/๖๔
๒ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นน้ ายาฯ ๘,๖๘๘.๔๐ ๘,๖๘๘.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๒ /๖๔ ลว. ๖/๘/๖๔
๓ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2563 ๒๔๗,๓๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๓ /๖๔ ลว. ๖/๘/๖๔
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๒,๙๗๔.๖๐ ๒,๙๗๔.๖๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๔ /๖๔ ลว. ๖/๘/๖๔
๕ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 5อัน ๕๖๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๕ /๖๔ ลว. ๑๓/๘/๖๔
๖ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 4 อนั ๕๔๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๖ /๖๔ ลว. ๑๓/๘/๖๔
๗ ขออนุมัติจดัจา้งท าโล่ประกาศคุณสถานประกอบการ จ านวน 300 อนั ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๗ /๖๔ ลว. ๑๓/๘/๖๔
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท ารางวัลเชิดชูเกียรติฯ จ านวน 3 รายการ ๑๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑๒๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกวศิีลป์ ร้านกวศิีลป์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๘ /๖๔ ลว. ๑๓/๘/๖๔
๙ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพห์นังสือสรุปวชิาการปี 2563 จ านวน 450 เล่ม ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ร้านกอ็ปปี้ โปร เซ็นเตอร์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๙ /๖๔ ลว. ๑๓/๘/๖๔

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 3 อัน ๓๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๐ /๖๔ ลว. ๑๖/๘/๖๔
๑๑ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 4 อนั ๓๗๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๑ /๖๔ ลว. ๑๗/๘/๖๔
๑๒ ขออมุติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ฯ ๙๗,๔๑๘.๑๕ ๙๗,๔๑๘.๑๕ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๒ /๖๔ ลว. ๑๗/๘/๖๔
๑๓ ขออนุมติัจา้งผลิตและเผยแพร่สื อออนไลน์ฯ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ขา่วสด จ ากดั บ.ขา่วสด จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๓ /๖๔ ลว. ๑๙/๘/๖๔
๑๔ ขออนมุัติจ้างพิมพ์ใบประกาศนยีบตัรพร้อมปก จ านวน 76 ชิน้ ๒๐,๕๒๐.๐๐ ๒๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๔ /๖๔ ลว. ๒๐/๘/๖๔
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งเหมาฉดีพ่นฆา่เชื้อโรคฯ ๔๔,๖๙๒.๘๓ ๔๔,๖๙๒.๘๓ เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๕ /๖๔ ลว. ๒๐/๘/๖๔
๑๖ ขออนุมัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะฯ จ านวน 503 ผืน ๒๓,๔๔๕.๐๐ ๒๓,๔๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๖ /๖๔ ลว. ๒๐/๘/๖๔
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ดีดฯ ๑๒,๘๒๕.๒๕ ๑๒,๘๒๕.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมเปีย จ ากดั บ.โอลิมเปีย จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๗ /๖๔ ลว. ๒๓/๘/๖๔
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3592 นบ ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๘ /๖๔ ลว. ๒๔/๘/๖๔
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3592 นบ ๖,๓๐๔.๐๑ ๖,๓๐๔.๐๑ เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๙ /๖๔ ลว. ๒๔/๘/๖๔
๒๐ ขออนุมัติจดัจา้งท าโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จ านวน 64 โล่ ๗๐,๔๐๐.๐๐ ๗๐,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกวศิีลป์ โดยนางงามวดี พิทักษ์ศิลป์ ร้านกวศิีลป์ โดยนางงามวดี พิทักษ์ศิลป์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๐ /๖๔ ลว. ๒๕/๘/๖๔
๒๑ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 7 อนั ๕๓๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๑ /๖๔ ลว. ๓๐/๘/๖๔
๒๒ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อนั ๑๘๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๒ /๖๔ ลว. ๓๐/๘/๖๔
๒๓ ขออนุมติัจา้งท าตรายาง จ านวน 8 รายการ  13 อนั ๑,๐๓๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๓ /๖๔ ลว. ๓๐/๘/๖๔
๒๔ ขออนุมติัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ ๑๑,๒๔๕.๗๐ ๑๑,๒๔๕.๗๐ เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๔ /๖๔ ลว. ๓๑/๘/๖๔
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 11 รายการ 11 อนั ๑,๑๓๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๕ /๖๔ ลว. ๓๑/๘/๖๔
๒๖ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๓๕๙,๕๒๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ อาร์ ท ี2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บ.เอ อาร์ ท ี2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาต  าสุด บช. 109 /๖๔ ลว. ๕/๘/๖๔
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุ จ านวน 4 รายการ ๑๑๕,๙๐๐.๐๐ ๓๖๙,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คงธนัน จ ากดั บ.คงธนัน จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 110 /๖๔ ลว. ๕/๘/๖๔
๒๘ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุ PPE จ านวน ๓๐๐ ขดุ ๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 111 /๖๔ ลว. ๕/๘/๖๔
๒๙ ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกฮอล์ฯ จ านวน 100 แกลลอน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสาระพาน โดยนางตุ้ย อปุตา ร้านสาระพาน โดยนางตุ้ย อปุตา ราคาต  าสุด บช. 112 /๖๔ ลว. ๕/๘/๖๔
๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน  1 รายการ ๔๘๑.๕๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ หจก.เฟิรส์ท ออฟฟิศ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. 113 /๖๔ ลว. ๕/๘/๖๔
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๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 5 รายการ ๑๒๙,๓๔๖.๙๕ ๒๔๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดูวนิ อนิเตอร์ ซัพพลาย จ ากดั บ.ดูวนิ อนิเตอร์ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 114 /๖๔ ลว. ๖/๘/๖๔
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุโซฟา จ านวน 2 ชดุ ๒๙,๓๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวล เทคโนโลย ีแอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากดั บ.เวล เทคโนโลย ีแอนด์ คอนสตรัคชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 115 /๖๔ ลว. ๖/๘/๖๔
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือเกา้อี้ท างาน จ านวน 15 ตัว ๕๙,๙๙๙.๘๘ เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 116 /๖๔ ลว. ๖/๘/๖๔
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ระบบ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. 117 /๖๔ ลว. ๖/๘/๖๔
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน ๑  รายการ ๘๖๔,๒๒๕.๐๐ ๘๖๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 118 /๖๔ ลว. ๑๓/๘/๖๔
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๓๔,๐๒๖.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 119 /๖๔ ลว. ๑๗/๘/๖๔
๓๗ ขออนุมัติจัดซ้ือต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน 9 รายการ ๓๓๙,๑๔๗,๑๔๐.๐๐ ๓๓๙,๑๔๗,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 120 /๖๔ ลว. ๑๙/๘/๖๔
๓๘ ขออนุมติจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน 3 รายการ ๒๐,๗๕๘,๒๗๗.๐๐ ๒๐,๗๕๘,๒๗๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 121 /๖๔ ลว. ๑๙/๘/๖๔
๓๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๑๘,๔๕๗.๕๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 122 /๖๔ ลว. ๒๐/๘/๖๔
๔๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค แอนด์ ที ออฟฟิค เซอร์วสิ โดยนายอนุรักษ์ สกุลพันธ์ ร้าน เค แอนด์ ที ออฟฟิค เซอร์วสิ โดยนายอนุรักษ์ สกุลพันธ์ ราคาต  าสุด บช. ๑๒๓ /๖๔ ลว. ๒๓/๘/๖๔
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน 13 รายการ ๓๖๑,๓๐๖.๙๐ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั บ.เอเชยี แปซิฟิค มลัติมเีดีย จ ากดั ราคาต  าสุด บช. ๑๒๔ /๖๔ ลว. ๓๐/๘/๖๔
๔๒ ซ้ือขายโครงการจดัหาเครื องคอมพิวเตอร์แมข่า่ย ๒๙๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๔๗๒,๖๐๐.๐๐ ประกวดราคา เอซี คอนซอเตียม ประกอบด้วย เอซี คอนซอเตียม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด ช ๑๖ /๖๔ ลว. ๑๑/๘/๖๔

พร้อมอปุกรณ์เพื อเพิ มประสิทธภิาพการท างาน อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั นเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง
ของระบบสารสนเทศ (e-bidding) และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั


