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๑ ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือฯ จ านวน 2,000 เล่ม 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๗ /๖5 ลว. ๒/๕/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1470 นบ 16,264.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๘ /๖5 ลว. ๑๐/๕/๖๕
๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 14 รายการ 31 อนั 3,580.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๔๙ /๖5 ลว. ๑๗/๕/๖๕
๔ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 6 อนั 560.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๐ /๖5 ลว. ๑๗/๕/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกยีรติฯ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธงชยั ร้าน ป.ธงชยั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๑ /๖5 ลว. ๑๗/๕/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งผู้สูงอายปุี 65 71,940.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง นางพัชรา สังขรุ่์ง นางพัชรา สังขรุ่์ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๒ /๖5 ลว. ๑๙/๕/๖๕
๗ ขออนุมัติจา้งท าใบประกาศนียบัตร จ านวน 46 ชุด 9,696.34 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๓ /๖5 ลว. ๑๙/๕/๖๕
๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2483 นบ 3,703.77 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๔ /๖5 ลว. ๒๐/๕/๖๕
๙ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1498 นบ 6,353.66 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๕ /๖5 ลว. ๒๐/๕/๖๕

๑๐ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 9 อนั 1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๖ /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕
๑๑ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 2 อนั 240.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๕๗ /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕
๑๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 12 รายการ19 อัน 2,250.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 158 /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 1470 นบ 3,272.06 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 159 /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 12 อนั 1,330.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 160 /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕
๑๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ6 อนั 560.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 161 /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕
๑๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน  6 รายการ 6 อัน 460.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. 162 /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕
๑๗ ขออนุมติัจดัจา้งติดต้ังโคมไฟฯ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 163 /๖5 ลว. ๒๔/๕/๖๕
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,309.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั บ.พี.ซี.เทค เซอร์วสิ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 164 /๖5 ลว. ๒๔/๕/๖๕

จ านวน 2 รายการ
๑๙ ขออนุมติ้จดัจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 6,502.55 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๕ /๖5 ลว. ๒๔/๕/๖๕

จ านวน 1 รายการ
๒๐ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและออกอากาศฯ 300,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท็อปนิวส์ ดิจตัิล มเีดีย จ ากดั บ.ท็อปนิวส์ ดิจตัิล มเีดีย จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๖ /๖5 ลว. ๒๔/๕/๖๕
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตและประชาสัมพันธฯ์ 30,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) บ.มติชน จ ากดั (มหาชน) ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๗ /๖5 ลว. ๒๔/๕/๖๕
๒๒ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 41,850.00 41,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๘ /๖5 ลว. ๒๔/๕/๖๕
๒๓ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 10 รายการ 24 อนั 2,240.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต่ าสุด บจ. ๑๖๙ /๖5 ลว. ๒๕/๕/๖๕
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-เยน็ 2,568.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.โพธิ์ชยั 2550 หจก.ส.โพธิ์ชยั 2551 ราคาต่ าสุด บจ. 170 /๖5 ลว. ๒๗/๕/๖๕
๒๕ ขออนุมติัเชา่รถยนต์ปรับอากาศฯ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั บ.อนิไซท์ฮอลิเดย ์คลับ จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 171 /๖5 ลว. ๒๗/๕/๖๕
๒๖ ขออนุมติัซ่อมรถยนต์ นจ 1499 นบ 16,897.01 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต่ าสุด บจ. 172 /๖5 ลว. ๒๗/๕/๖๕
๒๗ ขออนุมติัจดัซ้ือกระเป๋าผ้าฯ จ านวน 160 ใบ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซ่ิง จ าก ัด บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซ่ิง จ าก ัด ราคาต่ าสุด บจ. 173 /๖5 ลว. ๓๐/๕/๖๕
๒๘ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุฯ จ านวน 1 รายการ 7,169.00 7,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 67 /๖5 ลว. ๙/๕/๖๕
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๒๙ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 7,511.40 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 68 /๖5 ลว. ๙/๕/๖๕
จ านวน 130 ชดุ

๓๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 92,345.28 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 69 /๖๖ ลว. ๒๐/๕/๖๕
จ านวน ๑๑ รายการ 

๓๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 34,026.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 70 /๖๘ ลว. ๒๓/๕/๖๕
๓๒ ขออนุมติัจดัซ้ือหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (e-Book) 56,586.00 56,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั บ.โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 71 /๖๙ ลว. ๒๔/๕/๖๕

จ านวน 125 รายการ
๓๓ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 14,445.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 72 /๖5 ลว. ๒๖/๕/๖๕

จ านวน 250 ชดุ
๓๔ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 331,700.00 331,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 73 /๖5 ลว. ๒๖/๕/๖๕

จ านวน 5000 ชดุ
๓๕ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 8,667.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 74 /๖5 ลว. ๒๖/๕/๖๕

จ านวน 150 ชดุ
๓๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 9,576.50 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต่ าสุด บช. 75 /๖5 ลว. ๒๗/๕/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัซ้ือยาบัญช ีจ (๒) จ านวน 7 รายการ 103,199,888.20 103,199,888.20 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต่ าสุด บช. 76 /๖5 ลว. ๓๑/๕/๖๕
๓๘ จ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานกองทนุเงินทดแทน 14,250,000.00 14,250,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ราคาต่ าสุด จ. 26 /๖5 ลว. ๒/๕/๖๕

โดย ส านักงานกจิการโรงพิมพ์ โดย ส านักงานกจิการโรงพิมพ์ เอกสารถกูต้อง
๓๙ จา้งโครงการพัฒนาหลักสูตร e-learning 1,530,000.00 1,600,000.00 เฉพาะเจาะจง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย ศูนยบ์ริการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดย ศูนยบ์ริการ ราคาต่ าสุด จ. 27 /๖5 ลว. ๑๗/๕/๖๕

ของส านักงานประกนัสังคม ประจ าปี 2565 วชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เอกสารถกูต้อง
๔๐ จา้งโครงการคู่มอืนายจา้งกองทุนเงินทดแทน 15,486,500.00 15,510,000.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ราคาต่ าสุด จ. 28 /๖5 ลว. ๒๓/๕/๖๕

เอกสารถกูต้อง
๔๑ จ้างส ารวจความพงึพอใจส านักงานประกันสังคม ป ี2565 5,170,000.00 5,300,000.00 ประกวดราคา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนย์วจิัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยส านักงานศูนย์วจิัย ราคาต่ าสุด จ. ๒๙ /๖5 ลว. ๒๖/๕/๖๕

อเิล็กทรอนิกส์ และใหค้ าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และใหค้ าปรึกษาแหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๒ ซ้ือขายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า อาคารวทิุร แสงสิงแกว้ 5,457,000.00 5,457,000.00 ประกวดราคา บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด ราคาต่ าสุด ช ๙ /๖5 ลว. ๙/๕/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
(e-bidding)

๔๓ ซ้ือขายวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,883,700.00 3,890,000.00 คัดเลือก บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต่ าสุด ช ๑๐ /๖5 ลว. ๑๗/๕/๖๕
เอกสารถกูต้อง


