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๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7560 นบ 3,828.46 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๘ /๖6 ลว. ๒/๒/๖๖
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์  กว 3589 นบ 5,206.89 5,206.89 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๗๙ /๖6 ลว. ๒/๒/๖๖
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 24 รายการ 32 อนั 3,960.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๐ /๖6 ลว. ๓/๒/๖๖
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 9 ราการ 14 อนั 1,780.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๑ /๖6 ลว. ๓/๒/๖๖
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ฮอ-189 กทม 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๘๒ /๖6 ลว. ๓/๒/๖๖
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2506 นบ 3,350.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๘๓ /๖6 ลว. ๖/๒/๖๖
๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2718 นบ 16,264.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. ๘๔ /๖6 ลว. ๗/๒/๖๖
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ 40-1865 นบ 63,331.16 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด บจ. ๘๕ /๖6 ลว. ๗/๒/๖๖
๙ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 3 อนั 270.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๘๖ /๖6 ลว. ๘/๒/๖๖

๑๐ ขออนุมติัเชา่รถตู้ปรับอากาศฯ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๗ /๖6 ลว. ๙/๒/๖๖
๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือและโปสเตอร์ฯ จ านวน 2 รายการ 408,000.00 408,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทาร์เกต บิวบอร์ด จ ากดั บ.ทาร์เกต บิวบอร์ด จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๘๘ /๖6 ลว. ๑๐/๒/๖๖
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 393,750.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 89 /๖6 ลว. ๑๐/๒/๖๖
๑๓ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 3 อัน 190.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 90 /๖6 ลว. ๑๐/๒/๖๖
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กร 7957 นบ 15,658.38 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 91 /๖6 ลว. ๑๓/๒/๖๖
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8679 นบ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 92 /๖6 ลว. ๑๔/๒/๖๖
๑๖ ขออนุมัตัจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 12 อัน 780.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 93 /๖6 ลว. ๑๕/๒/๖๖
๑๗ ขออนุมัติจัดจ้างท าใบประกาศนียบัตร จ านวน 63 ชุด 18,874.80 18,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. 94 /๖6 ลว. ๑๕/๒/๖๖
๑๘ ขออนุมัติจดัจา้งพมิพแ์บบพมิพส์ านักงานกองทุนเงินทดแทน จ านวน 7 รายการ 382,877.50 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั บ.ธนอรุณการพิมพ์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 95 /๖6 ลว. ๑๖/๒/๖๖
๑๙ ขออนุมติัเชา่รถตู้ปรับอากาศฯ 24,350.00 24,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ หจก.เจริญทรัพยย์านยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 96 /๖6 ลว. ๑๖/๒/๖๖
๒๐ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ กล 8673 นบ 96,990.24 96,990.24 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 97 /๖6 ลว. ๑๖/๒/๖๖
๒๑ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ กว 3592 นบ 2,935.81 2,935.81 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 98 /๖6 ลว. ๑๖/๒/๖๖
๒๒ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ กล 8673 นบ 95,990.24 95,990.24 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 99 /๖6 ลว. ๑๖/๒/๖๖
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2479 3,271.74 3,271.74 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 100 /๖6 ลว. ๑๖/๒/๖๖
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องท าน้ าร้อน-เยน็ 1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๐ หจก.ส.โพธิ์ชยั ๒๕๕๑ ราคาต  าสุด บจ. 101 /๖6 ลว. ๑๗/๒/๖๖
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7563 17,755.58 17,755.58 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 102 /๖6 ลว. ๑๗/๒/๖๖
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งเปลี ยนวอลเปเปอร์ชั้น 2 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 103 /๖6 ลว. ๑๗/๒/๖๖
๒๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมผ้ามา่นฯ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 104 /๖6 ลว. ๑๗/๒/๖๖
๒๘ ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ เพื อด าเนินงานการประเมินผลฯ 243,945.00 243,945.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ราคาต  าสุด บจ. 105 /๖6 ลว. ๑๗/๒/๖๖
๒๙ ขออนุมัติจ้างผลิตสื อประชาสัมพนัธ ์จ านวน 4 รายการ 496,480.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 106 /๖6 ลว. ๒๐/๒/๖๖
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งเชา่รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 30,300.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ หจก. เจริญทรัพยย์านยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 107 /๖6 ลว. ๒๑/๒/๖๖
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3594 นบ 3,385.37 3,385.37 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 108 /๖6 ลว. ๒๑/๒/๖๖
๓๒ ขออนมุัติจัดจ้างซ่อมเครื องขยายเสียงอเนกประสงค์ฯ 1,792.50 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 109 /๖6 ลว. ๒๓/๒/๖๖
๓๓ ขออนุมติัเชา่รถปรับอากาศ 2 ชั้น 42,900.00 42,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 110 /๖6 ลว. ๒๓/๒/๖๖
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2506 นบ 25,920.86 25,920.86 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 111 /๖6 ลว. ๒๓/๒/๖๖
๓๕ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือส าคัญแสดงการขึน้ทะเบียนกองทุนเงินทดแทน 71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 112 /๖6 ลว. ๒๓/๒/๖๖
๓๖ ขออนุมติัเชา่รถตุ้ปรับอากาศฯ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายละมยั นาไทร นายละมยั นาไทร ราคาต  าสุด บจ. 113 /๖6 ลว. ๒๔/๒/๖๖
๓๗ ขออนุมัติจดัจา้งพิมพ์หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนประกนัสังคม 71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 114 /๖6 ลว. ๒๔/๒/๖๖
๓๘ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ เรศประดิษฐ์ นายมานพ เรศประดิษฐ์ ราคาต  าสุด บจ. 115 /๖6 ลว. ๒๗/๒/๖๖
๓๙ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 2566 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์ทิวา วงศาโรจน์ นางสาวจนัทร์ทิวา วงศาโรจน์ ราคาต  าสุด บจ. 116 /๖6 ลว. ๒๘/๒/๖๖
๔๐ ขออนุมติัเชา่รถบัสปรับอากาศ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก เจริญยนต์ยานยนต์ หจก เจริญยนต์ยานยนต์ ราคาต  าสุด บจ. 117 /๖6 ลว. ๒๘/๒/๖๖
๔๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ ษณ 2299 กทม 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 118 /๖6 ลว. ๒๘/๒/๖๖
๔๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 3346 นบ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 119 /๖6 ลว. ๒๘/๒/๖๖
๔๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยต์ กว 3596 นบ 6,706.76 6,706.76 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 120 /๖6 ลว. ๒๘/๒/๖๖
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสือเขา้หอ้งสมดุ จ านวน 60 รายการ 16,773.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนยห์นังสือจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ราคาต  าสุด บช. 23 /๖6 ลว. ๑/๒/๖๖
๔๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 12,666.66 12,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 24 /๖6 ลว. ๒/๒/๖๖
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ 117,700.00 171,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ท.ีโซลูชั น คอมพวิเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั บ.ไอ.ท.ีโซลูชั น คอมพวิเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 25 /๖6 ลว. ๒/๒/๖๖
๔๗ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 29,853.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 26 /๖6 ลว. ๓/๒/๖๖
๔๘ ขออนุมติัจดัซ้ือผ้าหมกึสีด าฯ จ านวน 200 มว้น 173,340.00 173,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 27 /๖6 ลว. ๓/๒/๖๖
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 323,568.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 28 /๖6 ลว. ๖/๒/๖๖
๕๐ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุตรวจ ATK จ านวน 50 ชดุ 2,782.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 29 /๖6 ลว. ๖/๒/๖๖
๕๑ ขออนุมัติจดัซ้ือของที ระลึกโครงการบริจาคโลหิต สปส. จ านวน 4 รายการ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี เอส ดับเบิลย ูเทรดด้ิง หจก.บี เอส ดับเบิลย ูเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 30 /๖6 ลว. ๖/๒/๖๖
๕๒ ขออนุมัติจดัซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 200 ใบ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.น ารุ่ง เรยอ่น บ.น ารุ่ง เรยอ่น ราคาต  าสุด บช. 31 /๖6 ลว. ๖/๒/๖๖
๕๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงน จ านวน 23 รายการ 498,846.84 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 32 /๖6 ลว. ๘/๒/๖๖
๕๔ ขออนุมัติจดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 13 รายการ 294,308.85 295,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 33 /๖6 ลว. ๑๐/๒/๖๖
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 486,250.80 487,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั บ.เค็น เคมคิอล กรุ๊ป จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 34 /๖6 ลว. ๑๐/๒/๖๖
๕๖ ขออนุมัติจดัซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร จ านวน 200 ใบ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.น ารุ่ง เรยอ่น บ.น ารุ่ง เรยอ่น ราคาต  าสุด บช. 35 /๖6 ลว. ๑๓/๒/๖๖
๕๗ ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน 12,000 รีม 1,242,912.00 1,250,000.00 วธิคัีดเลือก หจก.วจันะเทรดด้ิง หจก.วจันะเทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 36 /๖6 ลว. ๑๕/๒/๖๖
๕๘ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 52,387.00 116,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 37 /๖6 ลว. ๒๑/๒/๖๖
๕๙ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 43,014.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั บ.อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 38 /๖6 ลว. ๒๑/๒/๖๖
๖๐ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 39 /๖6 ลว. ๒๑/๒/๖๖
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 5,103.90 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 40 /๖6 ลว. ๒๑/๒/๖๖
๖๒ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุไมโครโฟน จ านวน 1 ชดุ 389,000.00 394,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. 41 /๖6 ลว. ๒๒/๒/๖๖
๖๓ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 7,944.75 7,944.75 เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 42 /๖6 ลว. ๒๓/๒/๖๖
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๖๔ ขออนุมัตจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,450,000.00 3,450,000.00 วธิคัีดเลือก บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 43 /๖6 ลว. ๒๗/๒/๖๖
๖๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 46 รายการ 184,140.00 184,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เค ซัปพลาย ร้านอาร์เค ซัปพลาย ราคาต  าสุด บช. 44 /๖6 ลว. ๒๗/๒/๖๖
๖๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 12 รายการ 152,400.00 152,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ร้านพี.เอม็.เทรดด้ิง ราคาต  าสุด บช. 45 /๖6 ลว. ๒๗/๒/๖๖
๖๗ ขออนุมตัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 324,050.00 324,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธงชยั โดนนายธนดล ประภานิวติักลุ ร้าน ป.ธงชยั โดนนายธนดล ประภานิวติักลุ ราคาต  าสุด บช. 46 /๖6 ลว. ๒๗/๒/๖๖
๖๘ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบประปา ระบบบ าบัด 632,875.00 750,000.00 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นพสร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด จ 14 /๖6 ลว. ๓/๒/๖๖

น้ าดี - น้ าเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๖๙ จา้งโครงการบริการส่งขอ้ความส้ัน 963,900.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล ราคาต  าสุด จ 15 /๖6 ลว. ๘/๒/๖๖
ทางโทรศัพทม์ือถือ Short Message Service (SMS) คอมมวินิเคชั น จ ากดั คอมมวินิเคชั น จ ากดั เอกสารถกูต้อง

๗๐ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ 932,250.00 1,026,900.00 ประกวดราคา บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั บริษัท เน็กเซนเทล จ ากดั ราคาต  าสุด จ 16 /๖6 ลว. ๒๑/๒/๖๖
รวมทั้งค่าซ่อมบ ารุงและค่าอะไหล่ อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๗๑ จา้งเหมาบ ารุงรักษาเครื องปรับอากาศ 695,500.00 1,135,717.00 ประกวดราคา หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส. เจ. ดับบลิว.เอนจิเนยีริ ง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส. เจ. ดับบลิว.เอนจิเนยีริ ง ราคาต  าสุด จ 17 /๖6 ลว. ๒๘/๒/๖๖

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๗๒ จา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า 2,890,000.00 3,180,000.00 ประกวดราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต  าสุด จ 18 /๖6 ลว. ๒๘/๒/๖๖
ระบบสายสัญญาณ TV จ านวน ๕ อาคาร อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง

(e-bidding)
๗๓ เชา่ระบบเครือขา่ย MPLS 86,028.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) ราคาต  าสุด ช 1 /๖6 ลว. ๒๗/๒/๖๖

เอกสารถกูต้อง


