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๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบ าเพ็ญ ทองผา นางสาวบ าเพ็ญ ทองผา ราคาต  าสุด บจ. ๑ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพรรณวนิีย ์อจัมิารังษี นางพรรณวนิีย ์อจัมิารังษี ราคาต  าสุด บจ. ๒ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ โกมลเสวนิ นายปิยะพงษ์ โกมลเสวนิ ราคาต  าสุด บจ. ๓ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววจิติรา มณัฑการ นางสาววจิติรา มณัฑการ ราคาต  าสุด บจ. ๔ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมชติ มณัฑการ นางสาวสมชติ มณัฑการ ราคาต  าสุด บจ. ๕ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ นางสุคนธ ์แสงวจิติร์ ราคาต  าสุด บจ. ๖ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๗ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางวชัรินทร์ ฮึกหาญ นางวชัรินทร์ ฮึกหาญ ราคาต  าสุด บจ. ๗ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ส้มน่วม นายสมศักด์ิ ส้มน่วม ราคาต  าสุด บจ. ๘ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชนาฎ สมพงษ์ นางสาวนุชนาฎ สมพงษ์ ราคาต  าสุด บจ. ๙ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสุดา พิพิธพงศ์ปัญญา นางสาวสมสุดา พิพิธพงศ์ปัญญา ราคาต  าสุด บจ. ๑๐ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจนิดา สุดประเสริฐ นางจนิดา สุดประเสริฐ ราคาต  าสุด บจ. ๑๑ /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเจยีมจติต์ สุวรรณ์ นางเจยีมจติต์ สุวรรณ์ ราคาต  าสุด บจ. 12 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางชื นจติ ทองนพรัตน์ นางชื นจติ ทองนพรัตน์ ราคาต  าสุด บจ. 13 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชมุพล สุขศรีนาค นายชมุพล สุขศรีนาค ราคาต  าสุด บจ. 14 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย ์แคหอม นางอารีย ์แคหอม ราคาต  าสุด บจ. 15 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน์ ประทอง นายไชยวฒัน์ ประทอง ราคาต  าสุด บจ. 16 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพรไพลิน บุญชยั นางพรไพลิน บุญชยั ราคาต  าสุด บจ. 17 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์ทิวา วงศาโรจน์ นางสาวจนัทร์ทิวา วงศาโรจน์ ราคาต  าสุด บจ. 18 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสฤษฎ์พงษ์ วรรณสิทธิ์ นายสฤษฎ์พงษ์ วรรณสิทธิ์ ราคาต  าสุด บจ. 19 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรยง ณ ถลาง นายบรรยง ณ ถลาง ราคาต  าสุด บจ. 20 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิณวดี เดชโสภา นางสาวพิณวดี เดชโสภา ราคาต  าสุด บจ. 26 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรี รักสัตย์ นางพัชรี รักสัตย์ ราคาต  าสุด บจ. 27 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศาสตร์ เผือกศรี นายอดิศาสตร์ เผือกศรี ราคาต  าสุด บจ. 28 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง นายณัฐกร กั๋งเซ่ง ราคาต  าสุด บจ. 29 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งทิวา ลิ วพิพัฒน์ นางรุ่งทิวา ลิ วพิพัฒน์ ราคาต  าสุด บจ. 30 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญชว่ย ไผ่นวล นางบุญชว่ย ไผ่นวล ราคาต  าสุด บจ. 31 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางลัดดา ฉมิมา นางลัดดา ฉมิมา ราคาต  าสุด บจ. 32 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสมอ พรหมประดิษฐ์ นายเสมอ พรหมประดิษฐ์ ราคาต  าสุด บจ. 33 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสมคิด หอมหวน นางสมคิด หอมหวน ราคาต  าสุด บจ. 34 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรา สังขรุ่์ง นางพัชรา สังขรุ่์ง ราคาต  าสุด บจ. 35 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 117,480.00 118,800.00 เฉพาะเจาะจง นางกมลพรรณ โรจนวชัรนันท นางกมลพรรณ โรจนวชัรนันท ราคาต  าสุด บจ. 36 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 3340 นบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 37 /๖6 ลว. ๑๐/๑/๖๖
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8677 นบ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 38 /๖6 ลว. ๑๒/๑/๖๖
๓๔ ขออนุมัติจัดนิทรรศการและแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นปี 2565 497,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 39 /๖6 ลว. ๑๒/๑/๖๖
๓๕ และนโยบายส าคัญปี 2566
๓๖ ขออนุมัติจัดนิทรรศการและแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นปี 2565 497,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 39.1 /๖6 ลว. ๑๒/๑/๖๖
๓๗ และนโยบายส าคัญปี 2566
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 113,520.00 113,520.00 เฉพาะเจาะจง นางเหมอืนใจ วงษ์ขจร นางเหมอืนใจ วงษ์ขจร ราคาต  าสุด บจ. 40 /๖6 ลว. ๑๒/๑/๖๖
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 113,850.00 113,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง เขื อนแกว้ นายสนอง เขื อนแกว้ ราคาต  าสุด บจ. 41 /๖6 ลว. ๑๒/๑/๖๖
๔๐ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 113,520.00 113,520.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐชนันท์ แสงนาค นางณัฐชนันท์ แสงนาค ราคาต  าสุด บจ. 42 /๖6 ลว. ๑๒/๑/๖๖
๔๑ ขออนุมัติจดัจา้งเหมาบริการ เพื อด าเนินการสรรหา 350,194.00 350,194.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาต  าสุด บจ. 43 /๖6 ลว. ๑๓/๑/๖๖

และเลือกสรรบุคคลฯ
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล8672นบ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 44 /๖6 ลว. ๑๓/๑/๖๖
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 113,850.00 113,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณี  ศรีพฤทธิ์เกยีรติ นางสาวสุวรรณี  ศรีพฤทธิ์เกยีรติ ราคาต  าสุด บจ. 46 /๖6 ลว. ๑๓/๑/๖๖
๔๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 108,900.00 108,900.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมชนก คงฤทธิ์ นางพิมชนก คงฤทธิ์ ราคาต  าสุด บจ. 47 /๖6 ลว. ๑๘/๑/๖๖
๔๕ ขออนุมัติจา้งจดัรายการและถา่ยทอดสด LINE STREAMING 496,480.00 496,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 48 /๖6 ลว. ๑๘/๑/๖๖
๔๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8672 นบ 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. 49 /๖6 ลว. ๑๘/๑/๖๖
๔๗ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 3 อนั 230.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 50 /๖6 ลว. ๑๙/๑/๖๖
๔๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าป้ายผู้บริหารระดับสูง สปส. 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชวลิตโฆษณา แอนด์ เออาร์ ดีไซน์ จ ากดั บ.ชวลิตโฆษณา แอนด์ เออาร์ ดีไซน์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 51 /๖6 ลว. ๒๐/๑/๖๖

จ านวน 4 ห้อง 5 ป้าย
๔๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮอ-189 กทม 180,903.83 180,903.83 เฉพาะเจาะจง บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั บ.เบนซ์ราม-รัชโยธนิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 52 /๖6 ลว. ๒๐/๑/๖๖
๕๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 10 อัน 850.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 53 /๖6 ลว. ๒๓/๑/๖๖
๕๑ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 2 อนั 140.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 54 /๖6 ลว. ๒๓/๑/๖๖
๕๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2472 นบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 55 /๖6 ลว. ๒๓/๑/๖๖
๕๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ษณ 2299 กทม 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 56 /๖6 ลว. ๒๓/๑/๖๖
๕๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 24788 นบ 5,023.44 5,023.44 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 57 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๐๙
๕๕ ขอนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2472 นบ 2,453.30 2,453.30 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 58 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๐๙
๕๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าความสะอาดทาสีคราบสกปรกฯ 47,568.30 47,568.30 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 59 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๐๙
๕๗ ขออนุมตััจดัจา้งทาสีร้ัวเหล็ก ทาสีร้ัวก าแพงฯ 353,956.00 353,956.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 60 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๐๙
๕๘ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 3 อนั 230.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 61 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๐๙
๕๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อม BOOSTER PUMP 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั บ.ดับเบิลย ูเอส เค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 62 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๐๙
๖๐ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 9 อนั 2,170.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 63 /๖6 ลว. ๒๕/๑/๐๙
๖๑ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 11 อัน 1,210.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 64 /๖6 ลว. ๒๕/๑/๐๙
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๖๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมดาดฟ้าอเนกประสงค์ 78,003.00 78,003.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 65 /๖6 ลว. ๒๕/๑/๐๙
๖๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2471 นบ 3,911.92 3,911.92 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 66 /๖6 ลว. ๒๕/๑/๐๙
๖๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2715 นบ 15,295.65 15,295.65 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 67 /๖6 ลว. ๒๕/๑/๐๙
๖๕ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 23 รายการ 45 อนั 3,520.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 68 /๖6 ลว. ๒๕/๑/๐๙
๖๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 108,900.00 108,900.00 เฉพาะเจาะจง นางอรสุมาลย ์รติธญักรกลุ นางอรสุมาลย ์รติธญักรกลุ ราคาต  าสุด บจ. 69 /๖6 ลว. ๒๖/๑/๐๙
๖๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 9060 14,263.10 14,263.10 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต  าสุด บจ. 70 /๖6 ลว. ๒๖/๑/๐๙
๖๘ ขออนุมัติค่าจา้งบ ารุงรักษาเครื องฟอกอากาศปี 66 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ใบจาน หจก. ใบจาน ราคาต  าสุด บจ. 71 /๖6 ลว. ๒๗/๑/๐๙
๖๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 24 รายการ 39 อนั 3,730.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 72 /๖6 ลว. ๒๗/๑/๐๙
๗๐ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 6 อนั 900.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 73 /๖6 ลว. ๒๗/๑/๐๙
๗๑ ขอนุมติัจดัจา้งพิมพ์หนังสือการยดึฯ จ านวน 2,000 เล่ม 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 74 /๖6 ลว. ๓๐/๑/๐๙
๗๒ ขออนุมติัเชา่รถตู้ปรับอากาศฯ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางน้ าผ้ึง คงตัน นางน้ าผ้ึง คงตัน ราคาต  าสุด บจ. 75 /๖6 ลว. ๓๑/๑/๐๙
๗๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2716 นบ 4,665.20 4,665.20 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 76 /๖6 ลว. ๓๑/๑/๐๙
๗๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 28 รายการ 60 อนั 6,730.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 77 /๖6 ลว. ๓๑/๑/๐๙
๗๕ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ. ปี 2566 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต  าสุด บช. 1 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๗๖ ขออนุมติัจดัซ้ือ นสพ. ปี 2566 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงทอง ตรังควชริาวดี นายแสงทอง ตรังควชริาวดี ราคาต  าสุด บช. 2 /๖6 ลว. ๔/๑/๖๖
๗๗ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 3 /๖6 ลว. ๖/๑/๖๖
๗๘ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 4 /๖6 ลว. ๖/๑/๖๖
๗๙ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 5 /๖6 ลว. ๖/๑/๖๖
๘๐ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 6 /๖6 ลว. ๑๑/๑/๖๖
๘๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 6,099.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 7 /๖6 ลว. ๑๖/๑/๖๖
๘๒ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (2) จ านวน 4 รายการ 64,598,035.17 64,598,035.17 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 8 /๖6 ลว. ๑๘/๑/๖๖
๘๓ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ านวน1 รายการ 3,599,311.80 3,599,311.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 9 /๖6 ลว. ๑๘/๑/๖๖
๘๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 39,012.20 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 10 /๖6 ลว. ๑๙/๑/๖๖
๘๕ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 11 /๖6 ลว. ๑๙/๑/๖๖
๘๖ ขออนุมติัจดัซ้ือน้ าดื ม ปี 2566 11,520.00 11,520.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั บ. เอ แอนด์ เอ รุ่งโอฬาร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 12 /๖6 ลว. ๑๙/๑/๖๖
๘๗ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 1 รายการ 8,881.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 13 /๖6 ลว. ๑๙/๑/๖๖
๘๘ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 18,698.25 18,698.25 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 14 /๖6 ลว. ๑๙/๑/๖๖
๘๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ฯ จ านวน 2 รายการ 25,690.70 25,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 15 /๖6 ลว. ๒๓/๑/๖๖
๙๐ ขออนุมติัซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 200 ใบ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอบโซลูท คอร์ป จ ากดั บ.แอบโซลูท คอร์ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 16 /๖6 ลว. ๒๓/๑/๖๖
๙๑ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 67,303.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 17 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๖๖
๙๒ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 33,972.50 33,972.50 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 18 /๖6 ลว. ๒๔/๑/๖๖
๙๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและอุปกรณ์สายสัญญาณ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. 19 /๖6 ลว. ๒๕/๑/๖๖

จ านวน 15 รายการ
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๙๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือกฎหมาย จ านวน 17 เล่ม 4,934.25 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยเ์นติบัณฑิตยสภา ศูนยเ์นติบัณฑิตยสภา ราคาต  าสุด บช. 20 /๖6 ลว. ๒๖/๑/๖๖
๙๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 10,309.45 10,309.45 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 21 /๖6 ลว. ๒๗/๑/๖๖
๙๖ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 33,705.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 22 /๖6 ลว. ๓๐/๑/๖๖
๙๗ จา้งบ ารุงรักษาระบบการจา่ยค่าบริการทางการแพทย์ 1,773,580.60 1,788,000.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 1 /๖6 ลว. ๓/๑/๖๖

เชื อมโยง ระบบ NCH (National Clearing House) เอกสารถกูต้อง

๙๘ จ้างบ ารุงรักษาระบบจ่ายประโยชนท์ดแทนค่าบริการ 497,225.58 504,000.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 2 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
ทางการแพทยก์รณีเจบ็ป่วยฉกุเฉนิวกิฤต (UCEP) เอกสารถกูต้อง

๙๙ จา้งบ ารุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียน 674,806.20 684,000.00 คัดเลือก บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั บริษัท มลิเลนเนียม บิสซิเนส โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 3 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

๑๐๐ จา้งโครงการตรวจสอบขอ้มลูการเบิกจา่ยค่าบริการ 660,000.00 666,000.00 คัดเลือก นายสมชาย จงึมโีชค นายสมชาย จงึมโีชค ราคาต  าสุด จ 4 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
ทางการแพทยก์รณีการรักษาพยาบาล โดยแพทย์ เอกสารถกูต้อง
ผู้เชี ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และกรณีทุพพลภาพ

๑๐๑ จา้งโครงการตรวจสอบขอ้มลูการเบิกจา่ยค่าบริการ 660,000.00 666,000.00 คัดเลือก นายรัฐพงค์ อ  าทรัพย์ นายรัฐพงค์ อ  าทรัพย์ ราคาต  าสุด จ 5 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
ทางการแพทยก์รณีการรักษาพยาบาล โดยแพทย์ เอกสารถกูต้อง
ผู้เชี ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และกรณีทุพพลภาพ

๑๐๒ จา้งโครงการตรวจสอบขอ้มลูการเบิกจา่ยค่าบริการ 420,000.00 432,000.00 คัดเลือก นางสาวเตือนใจ ภู่วราชยั นางสาวเตือนใจ ภู่วราชยั ราคาต  าสุด จ 6 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
ทางการแพทยก์รณีการรักษาพยาบาล โดยแพทย์ เอกสารถกูต้อง
ผู้เชี ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และกรณีทุพพลภาพ

๑๐๓ จา้งโครงการตรวจสอบขอ้มลูการเบิกจา่ยค่าบริการ 420,000.00 432,000.00 คัดเลือก นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ นางอรวรรณ เกดิพงษ์บุญโชติ ราคาต  าสุด จ 7 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
ทางการแพทยก์รณีการรักษาพยาบาล โดยแพทย์ เอกสารถกูต้อง
ผู้เชี ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และกรณีทุพพลภาพ

๑๐๔ จา้งโครงการตรวจสอบขอ้มลูการเบิกจา่ยค่าบริการ 660,000.00 666,000.00 คัดเลือก นางสาวอนัญญา อชุชนิ นางสาวอนัญญา อชุชนิ ราคาต  าสุด จ 8 /๖6 ลว. ๕/๑/๖๖
ทางการแพทยก์รณีการรักษาพยาบาล โดยแพทย์ เอกสารถกูต้อง
ผู้เชี ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง และกรณีทุพพลภาพ

๑๐๕ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน 12,660,000.00 12,664,000.00 คัดเลือก บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั บริษัท จดีีแอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด จ 9 /๖6 ลว. ๖/๑/๖๖
เอกสารถกูต้อง

๑๐๖ จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารการจัดท าแผน 969,225.61 996,000.00 คัดเลือก บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั บริษัท คินอฟ อนิโนเวทีฟ จ ากดั ราคาต  าสุด จ 10 /๖6 ลว. ๑๐/๑/๖๖
ปฏบิติัราชการและงบประมาณ ส านักงานประกันสังคม เอกสารถกูต้อง
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๑๐๗ จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบขอ้มลู 744,000.00 744,000.00 คัดเลือก บริษัท พรีซิชั น โซลูชั น จ ากดั บริษัท พรีซิชั น โซลูชั น จ ากดั ราคาต  าสุด จ 11 /๖6 ลว. ๑๑/๑/๖๖
การใชบ้ริการทางการแพทยข์องผู้ประกนัตน เอกสารถกูต้อง

๑๐๘ จา้งรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจา่ยค่าบริการ 6,850,000.00 744,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ 12 /๖6 ลว. ๑๘/๑/๖๖
ทางการแพทยส์ าหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือ เอกสารถกูต้อง
รังระยะสุดท้ายกรณีบ าบัดทดแทนไต

๑๐๙ จ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์ 2,190,000.00 2,190,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต  าสุด จ 13 /๖6 ลว. ๓๑/๑/๖๖
แกผู้่ประกนัตน เพื อการเบิกจา่ยค่าบริการทางการแพทย์ เอกสารถกูต้อง
กรณีปลูกถา่ยอวยัวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์


