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๑ ขออนุมัตจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รยการ 5 อัน 360.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๕ /๖5 ลว. ๒/๘/๖๕
๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 10 อัน 870.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๖ /๖5 ลว. ๓/๘/๖๕
๓ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๗ /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕
๔ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๘ /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2472 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๔๙ /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 9058 นบ 3,456.10 3,456.10 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๐ /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร 7956 นบ 3,256.22 3,256.22 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๑ /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมทาสีใต้หลังคาฯ 88,596.00 88,596.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๒ /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าหนังสือสถานการณ์ฯ 295,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๓ /๖5 ลว. ๑๐/๘/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งจดัรายการและถา่ยทอดสดฯ 496,480.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๔ /๖5 ลว. ๑๐/๘/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็ไอ.คอม จ ากดั บ.เอน็ไอ.คอม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๕๕ /๖5 ลว. ๑๐/๘/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจา้งจดังานวนัสถาปนา 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ปิ๊ง สตูดิโอ บจก.ปิ๊ง สตูดิโอ ราคาต  าสุด บจ. 256 /๖5 ลว. ๑๑/๘/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจา้งจดันิทรรศการวนัสถาปนา 499,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มาดาม เจ บจก.มาดาม เจ ราคาต  าสุด บจ. 257 /๖5 ลว. ๑๑/๘/๖๕
๑๔ ขออนุมัติจ้างโครงการผลิตหนังสือร้อยเรียงความหว่งใย 490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทาร์เกต บิวบอร์ด บจก.ทาร์เกต บิวบอร์ด ราคาต  าสุด บจ. 258 /๖5 ลว. ๑๑/๘/๖๕
๑๕ ขออนมุัติจัดจ้างพมิพร์ายงานผู้สอบบญัชีและรายงาน 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.มาสเตอร์ ฟอร์ม อนิดัสตร้ี จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 259 /๖5 ลว. ๑๕/๘/๖๕

การเงินกองทุนเงินทดแทน จ านวน 400 เล่ม
๑๖ ขออนุมติัจา้งท าโล่ จ านวน 6 อนั และเกยีรติบัตร 8,400.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. 260 /๖5 ลว. ๑๖/๘/๖๕

จ านวน 10 ใบ
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท ารูปภาพพร้อมกรอบ จ านวน 1 ภาพ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๑ /๖5 ลว. ๑๖/๘/๖๕
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์   นจ 2506 นบ 5,654.60 5,654.60 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๒ /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๑๙ ขออนุมติัจดจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2472 นบ 4,589.23 4,589.23 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๓ /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๒๐ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 2367 นบ 4,248.97 4,248.97 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๔ /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2718 นบ 4,838.54 4,838.54 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๕ /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2717 นบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๖ /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมกล้องดิจติอล จ านวน 1 ตัว 7,885.90 7,885.90 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๒๖๗ /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 4,574.25 4,574.25 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นฟิกส์ จ ากดั บ.เซ็นฟิกส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 268 /๖5 ลว. ๑๘/๘/๖๕
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องโปรเจคเตอร์ฯ 5,997.35 5,997.35 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นฟิกส์ จ ากดั บ.เซ็นฟิกส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 269 /๖5 ลว. ๑๘/๘/๖๕
๒๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าโล่ จ านวน 85 โล่ และใบประกาศ 130,050.00 130,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. 270 /๖5 ลว. ๑๘/๘/๖๕

จ านวน 153 ใบ
๒๗ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก อยธุยา นฤมติรทัวร์ หจก อยธุยา นฤมติรทัวร์ ราคาต  าสุด บจ. 271 /๖5 ลว. ๑๘/๘/๖๕
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๒๘ ขออนุมตัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2486 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 272 /๖5 ลว. ๑๘/๘/๖๕
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าโล่ จ านวน 59 โล่ 53,100.00 53,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. 273 /๖5 ลว. ๑๙/๘/๖๕
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งท าของที ระลึกฯ 499,800.00 499,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั น จ ากดั บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 274 /๖5 ลว. ๑๙/๘/๖๕
๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ7570 นบ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 275 /๖5 ลว. ๑๙/๘/๖๕
๓๒ ขออนุมัติจัดจ้างโครงการผลิตสื อประชาสัมพนัธเ์ชิกรุกฯ 498,800.00 498,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอร์เทค คอร์ปอเรชั น จ ากดั บ.คอร์เทค คอร์ปอเรชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 276 /๖5 ลว. ๑๙/๘/๖๕
๓๓ ขออนุมัติจัดจ้างแปลเอกสารรายงานประจ าปี 2564 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญญัติ เลื อนแป้น นายบัญญัติ เลื อนแป้น ราคาต  าสุด บจ. 277 /๖5 ลว. ๒๒/๘/๖๕

กองทุนเงินทดแทน จ านวน 86 หน้า
๓๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 9 อนั 770.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 278 /๖5 ลว. ๒๒/๘/๖๕
๓๕ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอน็.บี.แอล บัวหลวงทรานสปอร์ต จ ากดั บ.เอน็.บี.แอล บัวหลวงทรานสปอร์ต จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 279 /๖5 ลว. ๒๓/๘/๖๕
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานฯ 3,691.50 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต  าสุด บจ. 280 /๖5 ลว. ๒๓/๘/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งท าโล่สถานพยาบาลปี 65 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. 281 /๖5 ลว. ๒๓/๘/๖๕
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งเหมาฉดีพ่นยาฯ 17,376.80 17,376.80 เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 282 /๖5 ลว. ๒๓/๘/๖๕
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมโถชกัโครกฯ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต  าสุด บจ. 283 /๖5 ลว. ๒๔/๘/๖๕
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมทีวหีน้าห้องประชมุฯ 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 284 /๖5 ลว. ๒๔/๘/๖๕
๔๑ ขออนุมติัจา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ฯ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.แนวหน้า จ ากดั บ.แนวหน้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 285 /๖5 ลว. ๒๔/๘/๖๕
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ฯ 236,000.00 236,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตองกา ครีเอชั น จ ากดั บ.ตองกา ครีเอชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 286 /๖5 ลว. ๒๕/๘/๖๕
๔๓ ขออนุมัติจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อออนไลน์ฯ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามรัฐ จ ากดั บ.สยามรัฐ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 287 /๖5 ลว. ๒๕/๘/๖๕
๔๔ ขออนุมัติจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อออนไลน์ฯ 299,921.00 299,921.00 เฉพาะเจาะจง บ.พร้ินเทอรี  จ ากดั บ.พร้ินเทอรี  จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 288 /๖5 ลว. ๒๕/๘/๖๕
๔๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าโล่ จ านวน 36 โล่ 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. 289 /๖5 ลว. ๒๕/๘/๖๕
๔๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าใบประกาศนียบัตร จ านวน 36 ใบ 1,800.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ หจก.แสงจนัทร์การพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. 290 /๖5 ลว. ๒๕/๘/๖๕
๔๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศฯ 41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั บ.ณัฐธยาน์ เกา้ สอง ห้า สี  หก จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 291 /๖5 ลว. ๒๙/๘/๖๕
๔๘ ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศฯ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง หจก.เอส.เจ.ดับบลิว เอนจเินียริ ง ราคาต  าสุด บจ. 292 /๖5 ลว. ๒๙/๘/๖๕
๔๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 15 รายการ 18 อนั 1,900.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 293 /๖5 ลว. ๓๐/๘/๖๕
๕๐ ขออนุมติัจดัจา้งทาวขีอบทางเท้าผิวจราจรฯ 465,682.73 465,682.73 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 294 /๖5 ลว. ๓๐/๘/๖๕
๕๑ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพบ์ตัรประกันสังคมส าหรับต่างด้าว 499,797.00 499,797.00 เฉพาะเจาะจง บ.พลัส เทค อนิโนเวชั น จ ากดั (มหาชน) บ.พลัส เทค อนิโนเวชั น จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด บจ. 295 /๖5 ลว. ๓๐/๘/๖๕

จ านวน 300,000 ใบ
๕๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2717 นบ 6,767.70 6,767.70 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 296 /๖5 ลว. ๓๐/๘/๖๕
๕๓ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 305 ชุด 17,622.90 18,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 102 /๖5 ลว. ๑/๘/๖๕
๕๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 406,976.64 407,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 103 /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 486,850.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 104 /๖5 ลว. ๕/๘/๖๕
๕๖ ขออนุมัติจดัซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 5,000 ชุด 203,300.00 325,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 105 /๖5 ลว. ๕/๘/๖๕
๕๗ ขออนุมติัซ้ือภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ร้าน ป ธงชยั โดยนายธนดล ประภานิวติักลุ ราคาต  าสุด บช. 106 /๖5 ลว. ๕/๘/๖๕
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (2) จ านวน 9 รายการ 40,703,363.00 40,703,363.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 107 /๖5 ลว. ๑๑/๘/๖๕
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๕๙ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 120 ชุด 6,933.60 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 108 /๖5 ลว. ๑๑/๘/๖๕
๖๐ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 25,043.35 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 109 /๖5 ลว. ๑๕/๘/๖๕
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 35,900.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ หจก.เอน็.พี.คอฟเวอร์ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บช. 110 /๖5 ลว. ๑๕/๘/๖๕
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน 34 รายการ 8,466.70 12,700.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด บช. 111 /๖5 ลว. ๑๖/๘/๖๕
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือ จ านวน 14 รายการ 4,049.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธรรมนิติ เพรส จ ากดั บ.ธรรมนิติ เพรส จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 112 /๖5 ลว. ๑๖/๘/๖๕
๖๔ ขออนุมติัจดัซ้ือแฟ้มแขวน จ านวน 200 แฟ้ม 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 113 /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๖๕ ขออนุมติัจดัซ้ือรถเขน็ฯ จ านวน 1 คัน 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 114 /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๖๖ ขออนุมัติจดัซ้ือชุดตรวจการติดเชือ้ไวรัสฯ จ านวน 35 ชุด 2,022.30 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 115 /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๖๗ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน 1 รายการ 6,819,800.00 6,819,800.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 116 /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๖๘ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (2) จ านวน 1 รายการ 41,113,680.00 41,113,680.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 117 /๖5 ลว. ๑๗/๘/๖๕
๖๙ ขออนุมติัจดัซ้ือล้ินแฟ้ม จ านวน 300 กล่อง 38,520.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 118 /๖5 ลว. ๑๘/๘/๖๕
๗๐ ขออนุมติัจดัซ้ือตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 190 ชุด 10,571.60 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 119 /๖5 ลว. ๑๘/๘/๖๕
๗๑ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน 1 รายการ 7,062,000.00 7,062,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 120 /๖5 ลว. ๒๒/๘/๖๕
๗๒ ขออนุมติัจดัซ้ือตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250 ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 121 /๖5 ลว. ๒๓/๘/๖๕
๗๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 2,033.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก วจันะเทรดด้ิง จ ากดั หจก วจันะเทรดด้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 122 /๖5 ลว. ๒๔/๘/๖๕
๗๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 258,940.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 123 /๖5 ลว. ๒๔/๘/๖๕
๗๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 486,850.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 124 /๖5 ลว. ๒๕/๘/๖๕
๗๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี เอส ดับเบิลย ูเทรดด้ิง หจก.บี เอส ดับเบิลย ูเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 125 /๖5 ลว. ๒๖/๘/๖๕
๗๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 17,655.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 126 /๖5 ลว. ๒๖/๘/๖๕
๗๘ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 28 รายการ 490,685.95 491,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 127 /๖5 ลว. ๒๖/๘/๖๕
๗๙ ขออนุมัติจัดซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน 1 รายการ 10,593,000.00 10,593,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 128 /๖5 ลว. ๒๖/๘/๖๕
๘๐ ขออนุมัติจดัซ้ือชุดตรวจการติดเชือ้ไวรัสฯ จ านวน 40 ชุด 2,225.60 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 129 /๖5 ลว. ๒๙/๘/๖๕
๘๑ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ลัคกี้ ดิจติอล จ ากดั บ.ลัคกี้ ดิจติอล จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 130 /๖5 ลว. ๓๑/๘/๖๕
๘๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 44 รายการ 201,590.00 201,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีเอม็.เทรดด้ิง โดยนายปราโมทย ์ดวงแกว้ ร้าน พ.ีเอม็.เทรดด้ิง โดยนายปราโมทย ์ดวงแกว้ ราคาต  าสุด บช. 131 /๖5 ลว. ๓๑/๘/๖๕
๘๓ จา้งโครงการพัฒนาระบบการจดัการขอ้มลู 74,800,000.00 75,000,000.00 ประกวดราคา บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั บ.ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากดั ราคาต  าสุด จ. 43 /๖5 ลว. ๔/๘/๖๕

เพื อให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติคุ้มครอง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (e-bidding)

๘๔ จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อการบริหาร 199,900,000.00 200,000,000.00 ประกวดราคา ทีซี คอนซอเตียม ประกอบด้วย ทีซี คอนซอเตียม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ. 44 /๖5 ลว. ๑๐/๘/๖๕
จดัการองค์กร อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั เอกสารถกูต้อง

(e-bidding) และบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั น จ ากดั และบริษัท คอร์เทค คอร์ปอเรชั น จ ากดั
๘๕ จา้งพิมพ์ใบแจง้การประเมนิเงินสมทบกองทุน 790,858.40 1,024,518.00 ประกวดราคา บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด จ. 45 /๖5 ลว. ๑๙/๘/๖๕

เงินทดแทนประจ าป ี2566 (กท.26 ก) และแบบแสดง อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
เงินค่าจา้งประจ าปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) (e-bidding)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๘๖ จา้งผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ (เวบ็ไซต์) 7,750,000.00 7,800,000.00 ประกวดราคา ผู้ค้าร่วม ประกอบด้วยบริษทั ซี.เอ. อนิโฟ มีเดีย จ ากดั ผู้ค้าร่วม ประกอบด้วยบริษทั ซี.เอ. อนิโฟ มีเดีย จ ากดั ราคาต  าสุด จ. 46 /๖5 ลว. ๒๖/๘/๖๕
หรือสื อสังคมออนไลน์ (โซเชยีลมเีดีย) อเิล็กทรอนิกส์ และบริษัท มาย เอส คอนซัลแต้นท์ จ ากดั และบริษัท มาย เอส คอนซัลแต้นท์ จ ากดั เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๘๗ จา้งผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ 11,830,000.00 12,000,000.00 ประกวดราคา ธรุกจิค้าร่วม ออมนิโต๊ะกลม ประกอบด้วย ธรุกจิค้าร่วม ออมนิโต๊ะกลม ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ. 47 /๖5 ลว. ๓๑/๘/๖๕

หรือสื อสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท ออมนิ อมิเมจ จ ากดั และ บริษัท ออมนิ อมิเมจ จ ากดั และ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding) บริษัท บ้านโต๊ะกลม จ ากดั บริษัท บ้านโต๊ะกลม จ ากดั


