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๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 11 รายการ11 อัน 930.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๐ /๖5 ลว. ๓/๑๐/๖๕
๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ  2 อัน 140.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๑ /๖5 ลว. ๓/๑๐/๖๕
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องปรับอากาศฯ 78,538.00 78,538.00 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๒ /๖5 ลว. ๕/๑๐/๖๕
๔ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปโูต๊ะ จ านวน 1,535 ผืน 77,260.00 77,260.00 เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๓ /๖5 ลว. ๕/๑๐/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งติดวอลเปเปอร์ผนังห้องชั้น ๒ 71,565.88 71,565.88 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๔ /๖5 ลว. ๕/๑๐/๖๕
๖ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 7 รายการ 10,111.50 10,111.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๕ /๖5 ลว. ๕/๑๐/๖๕
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ 2,835.50 2,835.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๖ /๖5 ลว. ๕/๑๐/๖๕
๘ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์ราชกจิจานุเบกษาฯ 2,600.10 2,610.00 เฉพาะเจาะจง ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านักพมิพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๗ /๖5 ลว. ๖/๑๐/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7554 นบ 19,451.53 19,451.53 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๘ /๖5 ลว. ๖/๑๐/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3594 นบ 13,318.69 13,318.69 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๔๙ /๖5 ลว. ๖/๑๐/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1498 นบ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๐ /๖5 ลว. ๗/๑๐/๖๕
๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 13 รายการ15 อัน 2,110.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 351 /๖5 ลว. ๑๐/๑๐/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2474  นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 352 /๖5 ลว. ๑๐/๑๐/๖๕
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2719 นบ 10,571.55 10,571.55 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 353 /๖5 ลว. ๑๐/๑๐/๖๕
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 3252 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 354 /๖5 ลว. ๑๐/๑๐/๖๕
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 2369 นบ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 355 /๖5 ลว. ๑๒/๑๐/๖๕
๑๗ ขออนุมติัจา้งโครงการผลิตสื อประชาสัมพันธ์ 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ปิ๊ง สตูดิโอ บจก.ปิ๊ง สตูดิโอ ราคาต  าสุด บจ. 356 /๖5 ลว. ๑๒/๑๐/๖๕

เพื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ประเภทร่มสนาม
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งถา่ยเอกสารฯ 2,124.20 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกอ็ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ร้านกอ็ปปี้ ปร้ิน โดยนางสาวนิศรา ผ่องใส ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๗ /๖5 ลว. ๑๗/๑๐/๖๕
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ฯ 16,210.50 16,210.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๘ /๖5 ลว. ๑๗/๑๐/๖๕
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งเปลี ยนกระจกห้องดิลเลอร์ฯ 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๕๙ /๖5 ลว. ๑๗/๑๐/๖๕
๒๑ ขออนมุัติจัดจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV) 314,580.00 314,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี หจก.เค เอน็ บี เทคโนโลยี ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๐ /๖5 ลว. ๑๗/๑๐/๖๕
๒๒ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพร์ายงานผู้สอบบญัชีและรายงาน 230,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๑ /๖5 ลว. ๑๗/๑๐/๖๕

การเงินกองทุนประกนัสังคม จ านวน 2,000 เล่ม
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 23 อนั 2,290.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๖๒ /๖5 ลว. ๑๘/๑๐/๖๕
๒๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 6 อนั 440.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 363 /๖5 ลว. ๑๘/๑๐/๖๕
๒๕ ขออนุมัติจดัจา้งนิทรรศการความรู้งานประกันสังคมภายใต้ชื องานฯ 498,085.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 364 /๖5 ลว. ๑๘/๑๐/๖๕

ผู้ประกอบอาชีพอสิระสุขใจ ใหป้ระกนัสังคม ม.๔๐ ดูแล

๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2486 นบ 51,291.09 51,291.09 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 365 /๖5 ลว. ๑๘/๑๐/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจา้งเปลี ยนสายพานออโตเมติกฯ 40,606.50 40,606.50 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 366 /๖5 ลว. ๑๙/๑๐/๖๕
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๒๘ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 6 อนั 690.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 367 /๖5 ลว. ๑๙/๑๐/๖๕
๒๙ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 8 อนั 640.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 368 /๖5 ลว. ๑๙/๑๐/๖๕
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรยาง จ านวน 4 รายการ4 อนั 310.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 369 /๖5 ลว. ๒๐/๑๐/๖๕
๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ27 อัน 3,040.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 370 /๖5 ลว. ๒๐/๑๐/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2478 นบ 11,158.82 11,158.82 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 371 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7570 4,505.13 4,505.13 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 372 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนตื นจ 1500 39,385.63 39,185.63 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 373 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ 2,236.30 2,236.30 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 374 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2472 นบ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 375 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๓๗ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพห์นังสือรายงานประจ าปี 2564 299,200.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 376 /๖5 ลว. ๒๕/๑๐/๖๕

กองทุนเงินทดแทน จ านวน 800 เล่ม
๓๘ ขออนุมัติซ่อมแซมเครื องออกก าลังกายและสันทนาการฯ 49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรีแพร์ฟิตเนส ร้านรีแพร์ฟิตเนส ราคาต  าสุด บจ. 377 /๖5 ลว. ๒๕/๑๐/๖๕
๓๙ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แฟ้มประวติัข้าราชการ จ านวน 500 แฟ้ม 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั บ.สามเจริญพาณิชย ์(กรุงเทพ) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 378 /๖5 ลว. ๒๖/๑๐/๖๕
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2477 นบ 2,159.05 2,159.05 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 379 /๖5 ลว. ๒๖/๑๐/๖๕
๔๑ ขออนุมติัเชา่รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 380 /๖5 ลว. ๒๗/๑๐/๖๕
๔๒ ขออนมุัติจดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 5 อนั 390.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 381 /๖5 ลว. ๒๘/๑๐/๖๕
๔๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 5 อนั 390.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 382 /๖5 ลว. ๒๘/๑๐/๖๕
๔๔ ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 383 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕
๔๕ ขออนุมติซ่อมเครื องสแกนลายนิ้วมอื 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทม ์แอคเซส โซลูชั น จ ากดั บ.ไทม ์แอคเซส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 384 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1467 นบ 27,434.05 27,434.05 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 386 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕
๔๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8680 นบ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 387 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕
๔๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3594 นบ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 388 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕
๔๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3590 นบ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 389 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕
๕๐ ขออนุมติัจดัจา้งนิทรรศการฯ 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 390 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕
๕๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,066.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 150 /๖5 ลว. ๓/๑๐/๖๕
๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 75  ชุด 4,173.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 151 /๖5 ลว. ๔/๑๐/๖๕
๕๓ ขออนุมติจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน  2 รายการ 42,360.00 42,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ราคาต  าสุด บช. 152 /๖5 ลว. ๖/๑๐/๖๕
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 153 /๖5 ลว. ๗/๑๐/๖๕
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 2,506.80 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 154 /๖5 ลว. ๑๐/๑๐/๖๕
๕๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงน จ านวน 1 รายการ 130,005.00 130,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 155 /๖5 ลว. ๑๐/๑๐/๖๕
๕๗ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 4 รายการ 21,220.00 21,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 156 /๖5 ลว. ๑๐/๑๐/๖๕
๕๘ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250  ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 157 /๖5 ลว. ๑๒/๑๐/๖๕
๕๙ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 1 รายการ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 158 /๖5 ลว. ๑๗/๑๐/๖๕
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๖๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 17,655.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 159 /๖5 ลว. ๑๘/๑๐/๖๕
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,745.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 160 /๖5 ลว. ๒๐/๑๐/๖๕
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 3 รายการ 463,080.00 466,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. 161 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๖๓ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 63  ชุด 3,505.32 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 162 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๖๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 163,282.00 163,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 163 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๖๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 228,329.44 229,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 164 /๖5 ลว. ๒๑/๑๐/๖๕
๖๖ ขออนุมติัจดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร จ านวน 4,500 รีม 466,092.00 467,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 165 /๖5 ลว. ๒๘/๑๐/๖๕
๖๗ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250  ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 166 /๖5 ลว. ๒๘/๑๐/๖๕
๖๘ ซ้ือขายโครงการเปลี ยนเครื องปรับอากาศ 34,700,000.00 42,848,350.00 ประกวดราคา บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด ช 12 /๖5 ลว. ๓๑/๑๐/๖๕

อาคารส านักงานประกนัสังคม อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
เครื องปรับอากาศนอกบัญชนีวตักรรม  (e-bidding)
จ านวน 71 เครื อง


