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๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 9058 นบ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๐ /๖5 ลว. ๒/๒/๖๕
๒ ขออนุมมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กษ 7570 นบ 1,903.53 1,903.53 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๓๑ /๖5 ลว. ๒/๒/๖๕
๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 9058 นบ 38,166.90 38,166.90 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ หจก.เอส.ซี.ที.ออโต้ เซอร์วสิ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๒ /๖5 ลว. ๒/๒/๖๕
๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 6405 นบ 1,195.19 1,195.19 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๓๓ /๖5 ลว. ๒/๒/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 108,240.00 108,240.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์  โกมลเสวนิ นายปิยะพงษ์  โกมลเสวนิ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๔ /๖5 ลว. ๒/๒/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1497 นบ 11,703.50 11,703.50 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๓๕ /๖5 ลว. ๓/๒/๖๕
๗ ขออนุมติัจดัจา้งลอกท่อระบายน ่าฯ 169,248.00 169,248.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ นางสาวสุดสวาท จอมแกว้ ราคาต ่าสุด บจ. ๓๖ /๖5 ลว. ๔/๒/๖๕
๘ ขออนุมติัจา้งขดัเคลือบสี ฟอกพื นท่าความสะอาด 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาวราชวถิเีอจโค้ท จา่กดั บ.ดาวราชวถิเีอจโค้ท จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๓๗ /๖5 ลว. ๔/๒/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 19 รายการ 27 อนั 3,010.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๓๘ /๖5 ลว. ๗/๒/๖๕

๑๐ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 24 รายการ 61 อนั 5,520.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๓๙ /๖5 ลว. ๗/๒/๖๕
๑๑ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเครื องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีฯ 6,502.55 6,502.55 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๐ /๖5 ลว. ๗/๒/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมวาลวท์่อดับเพลิงฯ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต ่าสุด บจ. 41 /๖5 ลว. ๘/๒/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2480 นบ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ราคาต ่าสุด บจ. 42 /๖5 ลว. ๙/๒/๖๕
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2474 นบ 786.45 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 43 /๖5 ลว. ๙/๒/๖๕
๑๕ ขออนุมติัจา้งผลิตและออกอากาศฯ 498,085.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน็ท์ จา่กดั บ.แมส มเีดีย เมเนจเมน็ท์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 44 /๖5 ลว. ๑๑/๒/๖๕
๑๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3594 นบ 605.89 700.00 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 45 /๖5 ลว. ๑๔/๒/๖๕
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1469 นบ 32,045.32 32,045.32 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 46 /๖5 ลว. ๑๕/๒/๖๕
๑๘ ขออนุมติัจา้งผลิตและเผยแพร่ทางสื อออนไลน์ฯ 499,155.00 499,155.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทูเกทเตอร์ ครีเอชั น จา่กดั บ.ทูเกทเตอร์ ครีเอชั น จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 47 /๖5 ลว. ๑๕/๒/๖๕
๑๙ ขออนุมติัจา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ฯ 497,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จา่กดั (มหาชน) บ.มติชน จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บจ. ๔๘ /๖5 ลว. ๑๕/๒/๖๕
๒๐ ขออนุมติัจา้งผลิตและประชาสัมพันธท์างสื อสิ งพิมพ์ฯ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเศรษฐกจิ จา่กดั บ.สยามเศรษฐกจิ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. ๔๙ /๖5 ลว. ๑๕/๒/๖๕
๒๑ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 3 รายการ 4 อนั 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๕๐ /๖5 ลว. ๑๗/๒/๖๕
๒๒ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง 7 รายการ 21 อนั 2,860.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๕๑ /๖5 ลว. ๑๗/๒/๖๕
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งดูดไขมนัในบ่อพักฯ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรดา ทับทิมทอง นางสาวศิรดา ทับทิมทอง ราคาต ่าสุด บจ. ๕๒ /๖5 ลว. ๑๘/๒/๖๕
๒๔ ขออนุมัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 8 ราการ 25 อัน 3,210.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๕๓ /๖5 ลว. ๑๘/๒/๖๕
๒๕ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตรายาง จ่านวน 15 รายการ 22 อนั 1,840.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. ๕๔ /๖5 ลว. ๑๘/๒/๖๕
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งพิมพ์รายชื อสถานพยาบาลปี 65 99,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทาร์เกต บิวบอร์ด จา่กดั บ.ทาร์เกต บิวบอร์ด จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 55 /๖5 ลว. ๒๑/๒/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจา้งเหมาฉดีพ่นยาฆา่เชื อโรคฯ 3,325.56 3,325.56 เฉพาะเจาะจง บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั บ.ออล ซิสเต็ม โก จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 56 /๖5 ลว. ๒๑/๒/๖๕
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งติดตั งผนังกระจกฯ 416,839.90 416,839.90 เฉพาะเจาะจง บ.เอส วรรณ คอมพลีท จา่กดั บ.เอส วรรณ คอมพลีท จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 57 /๖5 ลว. ๒๒/๒/๖๕
๒๙ ขออนมุัติจัดจ้างท่าตรายาง จ่านวน 1 รายการ 2 อนั 140.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. 58 /๖5 ลว. ๒๒/๒/๖๕
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1497 นบ 12,385.25 12,385.25 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 59 /๖5 ลว. ๒๒/๒/๖๕
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๓๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามรัฐ จา่กดั บ.สยามรัฐ จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 60 /๖5 ลว. ๒๔/๒/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2492 นบ 588.50 600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 61 /๖5 ลว. ๒๔/๒/๖๕
๓๓ ขออนุมติัจดัจา้งท่าคู่มอืฯ 373,965.00 373,965.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด บจ. 62 /๖5 ลว. ๒๕/๒/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลัดดา ฉมิมา นางลัดดา ฉมิมา ราคาต ่าสุด บจ. 63 /๖5 ลว. ๒๘/๒/๖๕
๓๕ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสมอ พรหมประดิษฐ นายเสมอ พรหมประดิษฐ ราคาต ่าสุด บจ. 64 /๖5 ลว. ๒๘/๒/๖๕
๓๖ ขออนุมติัจดัจา้งท่าตราง จา่นวน 8 รายการ 9 อนั 1,140.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ร้านกู๊ด ดูอิ ง ราคาต ่าสุด บจ. 65 /๖5 ลว. ๒๘/๒/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัซื อยาบัญช ีจ (2) จา่นวน 2 รายการ 23,458,076.58 23,458,076.58 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 17 /๖5 ลว. ๒/๒/๖๕
๓๘ ขออนุมติัจดัซื อยาบัญช ีจ (2) จา่นวน 2 รายการ 83,737,430.00 83,737,430.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 18 /๖5 ลว. ๒/๒/๖๕
๓๙ ขออนุมตััจดัซื อชดุตรวจ ATK จา่นวน 2,000 ชดุ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมด จา่กดั (มหาชน) บ.เซนต์เมด จา่กดั (มหาชน) ราคาต ่าสุด บช. 19 /๖5 ลว. ๓/๒/๖๕
๔๐ ขออนุมัติจัดซื อยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ่านวน 1 รายการ 825,420.00 825,420.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. 20 /๖5 ลว. ๑๕/๒/๖๕
๔๑ ขออนุมัติจัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 รายการ 20,223.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จา่กัด (มหาชน) บ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จา่กัด (มหาชน) ราคาต ่าสุด บช. 21 /๖5 ลว. ๑๗/๒/๖๕
๔๒ ขออนุมัติจัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 รายการ 33,705.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ ง จา่กดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ ง จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 22 /๖5 ลว. ๑๗/๒/๖๕
๔๓ ขออนุมัติจัดซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 1 รายการ 1,888.55 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั บ.บางล่าพู (ดิจทิาวน์) จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 23 /๖5 ลว. ๑๗/๒/๖๕
๔๔ ขออนุมติจดัซื อวสัดุส่านักงาน จา่นวน 35 รายการ 499,551.97 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กกั บ.ภคภัทร จา่กกั ราคาต ่าสุด บช. 24 /๖5 ลว. ๒๑/๒/๖๕
๔๕ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุส่านักงาน จา่นวน 17 รายการ 190,115.00 190,115.00 เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต ่าสุด บช. 25 /๖5 ลว. ๒๑/๒/๖๕
๔๖ ขออนุมัตัจัดซื อวสัดุไฟฟ้าและสายสัญญาณ จ่านวน 13 รายการ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจา่กดั บ.ไอที เอน็จเินียริ ง เทคโนโลย ีจา่กดั ราคาต ่าสุด บช. 26 /๖5 ลว. ๒๓/๒/๖๕
๔๗ ขออนุมัติจัดซื อยาต้านไวรัสเอชไอว ีจ่านวน 2 รายการ 11,821,360.00 11,821,360.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๗ /๖5 ลว. ๒๓/๒/๖๕
๔๘ ขออนุมตัจดัซื อวสัดุส่านักงาน จา่นวน 1 รายการ 9,095.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จา่กกั บ.ภคภัทร จา่กกั ราคาต ่าสุด บช. ๒๘ /๖5 ลว. ๒๔/๒/๖๕
๔๙ ขออนุมัติจดัซื อยาต้านไวร้สเอชไอว ี จ่านวน 33 รายการ 42,428,184.80 42,428,184.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุด บช. ๒๙ /๖5 ลว. ๒๔/๒/๖๕
๕๐ ขออนุมติัจดัซื อวสัดุผ้าหมกึฯ จา่นวน 100 มว้น 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จา่กดั ราคาต ่าสุด บช. ๓๐ /๖5 ลว. ๒๘/๒/๖๕
๕๑ จา้งรับ-ส่งและประมวลผลขอ้มลูการให้บริการ 2,190,000.00 2,190,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ราคาต ่าสุด จ ๙ /๖5 ลว. ๙/๒/๖๕

ทางการแพทยแ์กผู้่ประกนัตน เพื อการเบิกจา่ยค่าบริการ เอกสารถกูต้อง
ทางการแพทยก์รณีปลูกถา่ยอวัยวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์

๕๒ จา้งที ปรึกษา (ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 9,336,000.00 9,450,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ส่านกังานศูนยว์ิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ส่านกังานศูนยว์ิจัย ราคาต ่าสุด จ ๑๐ /๖5 ลว. ๑๗/๒/๖๕
และการสื อสาร) และใหค่้าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และใหค่้าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารถกูต้อง

๕๓ จา้งที ปรึกษา (โครงการจดัท่าแผนปฏิบัติราชการ 1,932,768.00 2,175,000.00 คัดเลือก จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย ราคาต ่าสุด จ ๑๑ /๖5 ลว. ๒๘/๒/๖๕
ส่านักงานประกนัสังคม ระยะ ๕ ปี ศูนย์บริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศูนย์บริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เอกสารถกูต้อง
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐))

๕๔ ซื อขายโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน 55,500,000.00 56,254,500.00 ประกวดราคา กจิการร่วมค้า เอน็พี ประกอบด้วย กจิการร่วมค้า เอน็พี ประกอบด้วย ราคาต ่าสุด ช ๒ /๖5 ลว. ๑๗/๒/๖๕
การให้บริการ (Queue) อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท เน็กซ์เทค เอเชยี จา่กดั และ บริษัท เน็กซ์เทค เอเชยี จา่กดั และ เอกสารถกูต้อง
ระบบกองทุนประกนัสังคม (e-bidding) บริษัท ธาดา ครีเอเตอร์ จา่กดั บริษัท ธาดา ครีเอเตอร์ จา่กดั


