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๑ ขออนุมติัจดัจา้งจดัรายการและถา่ยทอดสดฯ 499,155.00 499,155.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกล์บเบิล ครีเอชั่น จ ากดั บ.โกล์บเบิล ครีเอชั่น จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๖๖ /๖5 ลว. ๒/๓/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมอปุกรณ์ณฯ 10,218.50 10,218.50 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๖๗ /๖5 ลว. ๓/๓/๖๕
๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 4 อนั 660.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๖๘ /๖5 ลว. ๔/๓/๖๕
๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 3 อนั 210.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๖๙ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3352 2,327.25 2,327.25 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๗๐ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1497 นบ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๗๑ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะฯ 42,320.00 42,320.00 เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต่ าสุด บจ. ๗๒ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕

จ านวน 881 ผืน
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3352 นบ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๗๓ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3342 นบ 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๗๔ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ฯ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.บลูเฮ้าส์ จ ากดั บ.บลูเฮ้าส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๗๕ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าซองครุฑสีขาวฯ จ านวน 520,000 ซอง 400,608.00 400,608.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 76 /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองโทรสารฯ 2,886.86 2,886.86 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 77 /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๑๓ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 7 รายการ 497,984.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 78 /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๑๔ ขออนุมัติจ้างท าป้ายหน้าห้องผู้บริหารฯ จ านวน 9 รายการ 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชวลิตโฆษณา แอนด์ เออาร์ ดีไซน์ จ ากดั บ.ชวลิตโฆษณา แอนด์ เออาร์ ดีไซน์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 79 /๖5 ลว. ๑๐/๓/๖๕
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1467 นบ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. 80 /๖5 ลว. ๑๐/๓/๖๕
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนตื กล 8673 นบ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. 81 /๖5 ลว. ๑๐/๓/๖๕
๑๗ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 3 อนั 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 82 /๖5 ลว. ๑๑/๓/๖๕
๑๘ ขออนุมติัจา้งผลิตส่ือประชาสัมพันธฯ์ 491,200.00 491,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน็ท์ จ ากดั บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน็ท์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๘๓ /๖5 ลว. ๑๔/๓/๖๕
๑๙ ขออนุมัติจดัจา้งเปล่ียนยางรถยนต์ นจ 2492 นบ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๘๔ /๖5 ลว. ๑๔/๓/๖๕
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนตื 40-1865 นบ 14,542.37 14,542.37 เฉพาะเจาะจง บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ าสุด บจ. ๘๕ /๖5 ลว. ๑๔/๓/๖๕
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศส่ือวทิยฯุ 499,500.00 499,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอม็วาย อนิเตอร์เนชั่นแนล 1965 จ ากดั บ.เอม็วาย อนิเตอร์เนชั่นแนล 1965 จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๘๖ /๖5 ลว. ๑๔/๓/๖๕
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ  1467 2,346.51 2,346.51 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๘๗ /๖5 ลว. ๑๕/๓/๖๕
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3346 นบ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๘๘ /๖5 ลว. ๑๖/๓/๖๕
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3352 นบ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. ๘๙ /๖5 ลว. ๑๖/๓/๖๕
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8679 นบ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. 90 /๖5 ลว. ๑๖/๓/๖๕
๒๖ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อนั 120.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 91 /๖5 ลว. ๑๖/๓/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมฯ 110,745.00 110,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 92 /๖5 ลว. ๑๗/๓/๖๕
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมฯ 369,631.50 369,631.50 เฉพาะเจาะจง บ.ณธร์ีกจิ จ ากดั บ.ณธร์ีกจิ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 93 /๖5 ลว. ๑๗/๓/๖๕
๒๙ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 5 อนั 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 94 /๖5 ลว. ๑๗/๓/๖๕
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๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 11 รายการ 12 อนั 940.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 95 /๖5 ลว. ๑๗/๓/๖๕
๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างใบประกาศนียบัตร จ านวน 62 ชุด 13,020.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อก นางสาววนัดี แซ่เอี้ยว ร้านเบสท์ซีร็อก นางสาววนัดี แซ่เอี้ยว ราคาต่ าสุด บจ. 96 /๖5 ลว. ๑๗/๓/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 2335 นบ 14,668.10 14,668.10 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 97 /๖5 ลว. ๑๘/๓/๖๕
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศส่ือโทรทัศน์ฯ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมโน บรอดคาซท์ จ ากดั บ.โมโน บรอดคาซท์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 98 /๖5 ลว. ๒๑/๓/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮอ 189 54,216.37 54,216.37 เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 99 /๖5 ลว. ๒๒/๓/๖๕
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 83-2830 52,109.00 52,109.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. 100 /๖5 ลว. ๒๒/๓/๖๕
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและเผยแพร่ฯ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วไิลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั บ.วไิลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 101 /๖5 ลว. ๒๒/๓/๖๕
๓๗ ขออนุมติัซ่อมรางผ้ามา่น 2,782.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แสงอรุณ บจก.แสงอรุณ ราคาต่ าสุด บจ. 102 /๖5 ลว. ๒๔/๓/๖๕
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2505 นบ 39,695.93 39,695.93 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 103 /๖5 ลว. ๒๔/๓/๖๕
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2487 นบ 4,071.99 4,071.99 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 104 /๖5 ลว. ๒๔/๓/๖๕
๔๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าปกและใบประกาศฯ จ านวน 68 ชุด 14,279.88 19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ราคาต่ าสุด บจ. 105 /๖5 ลว. ๒๕/๓/๖๕
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1498 นบ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต่ าสุด บจ. 106 /๖5 ลว. ๒๕/๓/๖๕
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมฯ 107,695.50 107,695.50 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า ส่ี หก จ ากดั บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า ส่ี หก จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 107 /๖5 ลว. ๒๕/๓/๖๕
๔๓ ขออนุมติัจา้งเปล่ียนแบตเตอร่ีฯ 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เน็กเซนเทล จ ากดั บ.เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 108 /๖5 ลว. ๒๘/๓/๖๕
๔๔ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 1อัน 310.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 109 /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ  9492 ขอนแกน่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. 110 /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3346 นบ 2,587.26 2,587.26 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 111 /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
๔๗ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ้านใหญ่ ในป่าเล็ก จ ากดั บ.บ้านใหญ่ ในป่าเล็ก จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 112 /๖5 ลว. ๓๐/๓/๖๕
๔๘ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 2 อนั 180.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 113 /๖5 ลว. ๓๑/๓/๖๕
๔๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยายญัช ีจ (2) จ านวน 5 รายการ 47,115,297.75 47,115,297.75 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๓๑ /๖5 ลว. ๒/๓/๖๕
๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  4 รายการ 105,420.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั บ.ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๓๒ /๖5 ลว. ๔/๓/๖๕
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน 6 รายการ 85,594.44 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต่ าสุด บช. ๓๓ /๖5 ลว. ๔/๓/๖๕
๕๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน 1 รายการ 16,028.60 16,028.60 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด บช. ๓๔ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ต่อเนือ่ง จ านวน 40 กล่อง 39,804.00 39,804.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๓๕ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,691.50 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต่ าสุด บช. ๓๖ /๖5 ลว. ๘/๓/๖๕
๕๕ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน 11 รายการ 3,246.60 3,246.60 เฉพาะเจาะจง บ.เอเซียบุ๊คส จ ากดั บ.เอเซียบุ๊คส จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๓๗ /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน 108 รายการ 27,723.60 27,723.60 เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต่ าสุด บช. ๓๘ /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน 12 รายการ 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอด็ยเูคชั่น จ ากดั (มหาชน) บ.ซีเอด็ยเูคชั่น จ ากดั (มหาชน) ราคาต่ าสุด บช. ๓๙ /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน 11 รายการ 3,391.00 3,391.00 เฉพาะเจาะจง บ.ส านักพิมพ์วญิญูชน จ ากดั บ.ส านักพิมพ์วญิญูชน จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๔๐ /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๕๙ ขออนุมติัจดัซ้ือซองครุฑสีขาว DL จ านวน 81,500 ซอง 52,323.00 52,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต่ าสุด บช. ๔๑ /๖5 ลว. ๙/๓/๖๕
๖๐ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจหาแอนติเจนฯ จ านวน 4,200 ชุด 218,408.40 218,408.40 เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิ้ล ดี กู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากดั บ.ดับเบิ้ล ดี กู๊ดส์ ซัพพลาย จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๔๒ /๖5 ลว. ๑๔/๓/๖๕
๖๑ ขออนุมัติจัดซ้ือแอลกฮอล์ฯ จ านวน 200 แกลลอน 155,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยพูีเอส เมดิคอล จ ากดั บ.ยพูีเอส เมดิคอล จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๔๓ /๖5 ลว. ๑๖/๓/๖๕
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๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,580.50 306,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๔๔ /๖5 ลว. ๑๖/๓/๖๕
จ านวน 1 รายการ 

๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือครุกณัฑ์ฯ จ านวน 2 รายการ 297,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๔๕ /๖5 ลว. ๑๖/๓/๖๕
๖๔ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 474,577.10 475,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๔๖ /๖5 ลว. ๒๕/๓/๖๕
๖๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 83,460.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด บช. ๔๗ /๖5 ลว. ๒๕/๓/๖๕
๖๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 499,797.00 499,797.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต่ าสุด บช. ๔๘ /๖5 ลว. ๒๘/๓/๖๕
๖๗ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 496,600.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๔๙ /๖5 ลว. ๒๘/๓/๖๕
๖๘ ขออนมุัติจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 497,550.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต่ าสุด บช. ๕๐ /๖5 ลว. ๒๘/๓/๖๕
๖๙ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ(2) จ านวน 3 รายการ 17,561,277.00 17,561,277.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๕๑ /๖5 ลว. ๒๘/๓/๖๕
๗๐ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวร้สเอชไอว ี จ านวน 1 รายการ 314,901,000.00 314,901,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. ๕๒ /๖5 ลว. ๒๘/๓/๖๕
๗๑ ขออนุมติัจดัซ้ือซองสีขาว จ านวน 5,000 ซอง 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ร าไทย เพรส จ ากดั บ.ร าไทย เพรส จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๕๓ /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
๗๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 491,400.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๕๔ /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
๗๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 146,055.00 147,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด บช. ๕๕ /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
๗๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 6,440.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ หจก. เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ ราคาต่ าสุด บช. ๕๖ /๖5 ลว. ๓๐/๓/๖๕
๗๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 รายการ 445,997.40 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากกั บ.ภคภัทร จ ากกั ราคาต่ าสุด บช. ๕๗ /๖5 ลว. ๓๐/๓/๖๕
๗๖ ขออนุมัตจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 45,967.20 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. ๕๘ /๖5 ลว. ๓๑/๓/๖๕
๗๘ จา้งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ 1,025,275.00 1,875,000.00 ประกวดราคา บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๑๒ /๖5 ลว. ๑/๓/๖๕

ระบบ Online กองทุนประกนัสังคม อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๙ จา้งจดัท าวารสารประกนัสังคม 20,000,000.00 20,000,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต่ าสุด จ. ๑๓ /๖5 ลว. ๓/๓/๖๕
โดยศูนยส่ื์อและส่ิงพิมพ์แกว้เจา้จอม โดยศูนยส่ื์อและส่ิงพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง

๘๐ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบตามแบบ สปส.๑-๑๐ 4,976,989.50 5,286,670.00 ประกวดราคา บริษัท โปร แดท จ ากดั บริษัท โปร แดท จ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๑๔ /๖5 ลว. ๓/๓/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๑ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบตามแบบ สปส.๑-๑๐ 1,967,926.00 1,969,000.00 ประกวดราคา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั่น ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนกฤต โคออปเปอร์เรทชั่น ราคาต่ าสุด จ. ๑๕ /๖5 ลว. ๔/๓/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๒ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบตามแบบ สปส.๑-๑๐ 1,883,620.00 1,954,700.00 ประกวดราคา บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั บริษัท แปซิฟิค ฟูด จ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๑๖ /๖5 ลว. ๔/๓/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๓ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบตามแบบ สปส.๑-๑๐ 1,993,050.00 2,128,500.00 ประกวดราคา บริษัท สยามราชธานี จ ากดั บริษัท สยามราชธานี จ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๑๗ /๖5 ลว. ๔/๓/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๘๔ จา้งบันทึกขอ้มลูเงินสมทบตามแบบ สปส.๑-๑๐ 1,839,580.00 1,964,600.00 ประกวดราคา บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท เอสเอสบี เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๑๘ /๖5 ลว. ๑๐/๓/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๕ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารและ 380,000.00 380,083.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยอรมนั ลิฟต์ จ ากดั บริษัท เยอรมนั ลิฟต์ จ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๑๙ /๖5 ลว. ๑๕/๓/๖๕
ลิฟต์ขนของส านักงานประกันสังคม จ านวน 11 ชุด เอกสารถกูต้อง

๘๖ จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน 5,779,920.00 5,780,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั บริษัท เวล็ธ ์แมเนจเมน้ท์ ซิสเท็ม จ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๒๐ /๖5 ลว. ๑๘/๓/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๘๗ จา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน ๑๕ รายการ 730,000.00 1,200,000.00 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วจิติรการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วจิติรการพิมพ์ ราคาต่ าสุด จ. ๒๑ /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๘๘ จา้งโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัลกลาง 275,000,000.00 276,303,400.00 ประกวดราคา เอแอนด์บี คอนซอเตียม ประกอบด้วย เอแอนด์บี คอนซอเตียม ประกอบด้วย ราคาต่ าสุด จ. ๒๒ /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕
เชื่อมต่อบริการประกนัสังคมให้แกผู้่ประกนัตนอย่างเจาะจง อเิล็กทรอนิกส์ บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั บริษทั แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั เอกสารถกูต้อง

(e-bidding) (มหาชน) และบริษัท บอสอพั โซลูชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัท บอสอพั โซลูชั่น จ ากดั
๘๙ จา้งสมคัรสมาชกิ CEIC 954,000.00 954,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ซีอไีอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต่ าสุด จ. ๒๓ /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕

เอกสารถกูต้อง
๙๐ ซ้ือขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ 160,360,000.00 161,540,400.00 ประกวดราคา ธรุกจิค้าร่วม เอสซีซี ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม เอสซีซี ประกอบด้วย ราคาต่ าสุด ช ๓ /๖5 ลว. ๔/๓/๖๕

บริหารจดัการ ปี ๒๕๖๕ อเิล็กทรอนิกส์  บริษัท ไชยการญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั  บริษัท ไชยการญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั เอกสารถกูต้อง
(e-bidding) และบริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั และบริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากดั

๙๑ ซ้ือขายโครงการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย 174,000,000.00 174,485,300.00 ประกวดราคา เอไอซี คอนซอเตียม ประกอบด้วย เอไอซี คอนซอเตียม ประกอบด้วย ราคาต่ าสุด ช ๔ /๖5 ลว. ๑๐/๓/๖๕
เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) บริษัท แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เอกสารถกูต้อง

(e-bidding) และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั และบริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั
๙๒ เชา่ระบบเครือขา่ย MPLS 86,028.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคาต่ าสุด ช ๕ /๖5 ลว. ๑๕/๓/๖๕

เอกสารถกูต้อง
๙๓ ซ้ือขายกระดาษถา่ยเอกสาร ขนาด A4 1,096,215.00 1,600,000.00 คัดเลือก บริษัท ร่มฉตัรอาภา จ ากดั บริษัท ร่มฉตัรอาภา จ ากดั ราคาต่ าสุด ช ๖ /๖5 ลว. ๒๙/๓/๖๕

ชนิด 80 แกรม เอกสารถกูต้อง


