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๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าชดุเซ็ทสมดุ ปากา และแฟ้มฯ 89,992.35 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๐ /๖5 ลว. ๑/๑๑/๖๕
๒ ขออนุมติัจดัจา้งนิทรรศการฯ 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๑ /๖5 ลว. ๑/๑๑/๖๕
๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 4 อนั 320.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๒ /๖5 ลว. ๒/๑๑/๖๕
๔ ขออนุมติัจดัจา้งท าใบประกาศฯ จ านวน 74 ชดุ 22,170.40 22,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๒ /๖5 ลว. ๒/๑๑/๖๕
๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3252 นบ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๓ /๖5 ลว. ๓/๑๑/๖๕
๖ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2473 นบ 797.52 797.52 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๔ /๖5 ลว. ๓/๑๑/๖๕
๗ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 3 อนั 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๕ /๖5 ลว. ๓/๑๑/๖๕
๘ ขออนุมัติจัดจ้างท าปา้ยประกาศเกียรติคุณฯ จ านวน 5 อัน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๖ /๖5 ลว. ๔/๑๑/๖๕
๙ ขออนุมัติจัดจ้างท าเข็มเชิดชูเกียรติฯ จ านวน 15 อัน 297,000.00 297,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ สุริบุตร นายณรงค์ศักด์ิ สุริบุตร ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๗ /๖5 ลว. ๔/๑๑/๖๕

๑๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปกฯ 7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ราคาต  าสุด บจ. ๓๙๘ /๖5 ลว. ๔/๑๑/๖๕
จ านวน 15 ชดุ

๑๑ ขออนุมัติจัดจ้างผลิตสื อประชาสัมพนัธ ์ : น้ าดื ม จ านวน 75,000 ขวด 498,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มาดามเจ จ ากดั บ.มาดามเจ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 399 /๖5 ลว. ๗/๑๑/๖๕
๑๒ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กว 3591 นบ 13,538.57 13,538.57 เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั บ.อซูีซุออโต้เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 400 /๖5 ลว. ๗/๑๑/๖๕
๑๓ ขออนุมติัจดัจา้งผลิตสื อประชาสัมพันธเ์พื อเผยแพร่ 490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซเอม็ เอเจนซี  จ ากดั บ.โซเอม็ เอเจนซี  จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 401 /๖5 ลว. ๘/๑๑/๖๕

ประชาสัมพันธ ์ประเภทบทเพลงฯ
๑๔ ขออนุมติัจดัจา้งกจิกรรมนิทรรศการความรู้ 498,085.00 498,085.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั บ.ไอติง แอดเวอร์ไทซิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 402 /๖5 ลว. ๘/๑๑/๖๕

งานประกนัสงคมภายใต้ชื องาน "อาชพีอสิระอุ่นใจ"
๑๕ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 8674 นบ 3,819.90 3,819.90 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 403 /๖5 ลว. ๘/๑๑/๖๕
๑๖ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 18 อัน 1,370.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๔ /๖5 ลว. ๙/๑๑/๖๕
๑๗ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 รายการ 1 อนั 70.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๕ /๖5 ลว. ๙/๑๑/๖๕
๑๘ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ นจ 2719 นบ 37,590.17 37,590.17 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั บ.สยามนิสสันเซลส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๖ /๖5 ลว. ๑๐/๑๑/๖๕
๑๙ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 14 อนั 1,260.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๗ /๖5 ลว. ๑๑/๑๑/๖๕
๒๐ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 10 อัน 1,260.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๘ /๖5 ลว. ๑๑/๑๑/๖๕
๒๑ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 14 รายการ 14 อนั 960.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. ๔๐๙ /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๒๒ ขออนุมติัจดันิทรรศการประชมุวชิาการประกนัสังคม 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. ๔๑๐ /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕

5 ภาค คร้ังที  2 (ภาคใต้) 
๒๓ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 8 รายการ 9 อนั 670.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 411 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๒๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 6405 นบ 2,102.28 2,102.28 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั บ.โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 412 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๒๕ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 รายการ 3 อนั 180.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 413 /๖5 ลว. ๒๑/๑๑/๖๕
๒๖ ขออนุมติัจดัจา้งท าป้าตัวอกัษรสแตนเลส จ านวน 1 ป้าย 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทูยสูยาม จ ากดั บ.ดีทูยสูยาม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 414 /๖5 ลว. ๒๑/๑๑/๖๕
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๒๗ ขออนมุัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ6 อนั 560.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 415 /๖5 ลว. ๒๑/๑๑/๖๕
๒๘ ขออนุมติัจดัจา้งท าตรายาง จ านวน 18 รายการ 32 อนั 2,910.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 416 /๖5 ลว. ๒๑/๑๑/๖๕
๒๙ ขออนุมติัจดัจา้งติดวอลเปเปอร์ผนังห้องชั้น 10 25,225.25 25,225.25 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย ราคาต  าสุด บจ. 417 /๖5 ลว. ๒๒/๑๑/๖๕
๓๐ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมแซมกระจกประดับเสาฯ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั บ.แสงอรุณ เดคคอร์ จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 418 /๖5 ลว. ๒๓/๑๑/๖๕
๓๑ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพบ์ตัรพลาสติก จ านวน 3 รายการ 39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้า โปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 419 /๖5 ลว. ๒๔/๑๑/๖๕
๓๒ ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 10 อัน 860.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ร้านกู๊ด ดูอิ้ง ราคาต  าสุด บจ. 420 /๖5 ลว. ๒๕/๑๑/๖๕
๓๓ ขออนุมติัจดัประชมุวชิาการ คร้ังที  3 ภาคเหนือ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั บ.มไีอเดีย 108 จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 421 /๖5 ลว. ๒๘/๑๑/๖๕
๓๔ ขออนุมติัจดัจา้งซ่อมรถยนต์ กล 3360 นบ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ นิวซายางยนต์ โดยนางหทัยรัตน์ ฉนัทชานนท์ ราคาต  าสุด บจ. 422 /๖5 ลว. ๓๐/๑๑/๖๕
๓๕ ขออนุมัติจดัจา้งซักรีดท าความสะอาดผ้าปโูต๊ะ จ านวน 1,295 ผืน 65,305.00 65,305.00 เฉพาะเจาะจง งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล งามบริสุทธิ ์๒ โดยนางมลิวลัย์ หาญชนะชัยกูล ราคาต  าสุด บจ. 423 /๖5 ลว. ๓๐/๑๑/๖๕
๓๖ ขออนมุัติจัดท าร่มพบั 5 ตอน คละสี พร้อมกล่อง จ านวน 400 ชิ้น 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั บ.พฤกษ์ไพศาล จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 424 /๖5 ลว. ๓๐/๑๑/๖๕
๓๗ ขออนุมติัจดัจา้งของที ระลึก นาฬิกาสมาร์ทวอช 498,290.00 498,290.00 เฉพาะเจาะจง บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั น จ ากดั บ.พี.ที.เอน็.อนิโนเวชั น จ ากดั ราคาต  าสุด บจ. 425 /๖5 ลว. ๓๐/๑๑/๖๕

พร้อมกล่อง จ านวน 430 ชิ้น
๓๘ ขออนุมัติจัดจ้างพมิพห์นังสือรายงานผลการด าเนินงาน 296,000.00 375,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด บจ. 426 /๖5 ลว. ๓๐/๑๑/๖๕

บริหารการลงทุน จ านวน 1,000 เล่ม
๓๙ ขอนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 995.10 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 167 /๖5 ลว. ๒/๑๑/๖๕
๔๐ ขออนุมติัจดัซ้ือกรอบรูป จ านวน 5 อนั 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐสมใจ ร้านประเสริฐสมใจ ราคาต  าสุด บช. 168 /๖5 ลว. ๒/๑๑/๖๕
๔๑ ขออนุมติัจดัซ้ือชดุตรวจ ATK จ านวน 60 ชดุ 3,338.40 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 169 /๖5 ลว. ๓/๑๑/๖๕
๔๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 486,850.00 487,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 170 /๖5 ลว. ๓/๑๑/๖๕
๔๓ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวแีละยาบัญชจี (2) 74,481,572.05 74,481,572.05 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 171 /๖5 ลว. ๘/๑๑/๖๕

จ านวน 29 รายการ
๔๔ ขออนุมติัจดัซ้ือยาต้านไวรัสเอชไอวี จ านวน 11 รายการ 417,280,086.30 417,280,086.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต  าสุด บช. 172 /๖5 ลว. ๘/๑๑/๖๕
๔๕ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุฯ จ านวน 23 รายการ 318,025.40 318,025.40 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 173 /๖5 ลว. ๙/๑๑/๖๕
๔๖ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 3,049.50 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 174 /๖5 ลว. ๙/๑๑/๖๕
๔๗ ขออนุมัติจดัซ้ือชุดตรวจการติดเชือ้ไวรัสฯ จ านวน 69 ชุด 3,839.16 4,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 175 /๖5 ลว. ๑๑/๑๑/๖๕
๔๘ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ 25,400.00 29,984.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. 176 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๔๙ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุฯ จ านวน 1 รายการ 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 177 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๕๐ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250  ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 178 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๕๑ ขออนุมัติจัดซ้ือเครื องพิมพ์บัตรพลาสติกฯ จ านวน 1 เครื อง 88,810.00 88,810.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 179 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๕๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 89,992.35 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 180 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๕๓ ขออนุมัจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 215,550.00 215,550.00 เฉพาะเจาะจง หสม.รวมอปุกรณ์ หสม.รวมอปุกรณ์ ราคาต  าสุด บช. 181 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๕๔ ขออนุมัจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอน็.อาร์.ซี โดยนายณรงค์ จงฝังกลาง ร้านเอน็.อาร์.ซี โดยนายณรงค์ จงฝังกลาง ราคาต  าสุด บช. 182 /๖5 ลว. ๑๔/๑๑/๖๕
๕๕ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250  ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 183 /๖5 ลว. ๑๕/๑๑/๖๕
๕๖ ขออนมุัติจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน 5 รายการ 256,018.90 257,030.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั บ.กรีนไลน์ เฟอร์นิชชิ ง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 184 /๖5 ลว. ๒๑/๑๑/๖๕



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชี่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๕๗ ขออนุมติัจดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 32,190.00 36,684.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั บ.ทีซีเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั ราคาต  าสุด บช. 185 /๖5 ลว. ๒๑/๑๑/๖๕
จ านวน 1 รายการ

๕๘ ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุฯ จ านวน 1 รายการ 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั บ.บางล าพู (ดิจทิาวน์) จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 186 /๖5 ลว. ๒๑/๑๑/๖๕
๕๙ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 45,731.80 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 187 /๖5 ลว. ๒๓/๑๑/๖๕
๖๐ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 188 /๖5 ลว. ๒๔/๑๑/๖๕
๖๑ ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,311.20 2,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 189 /๖5 ลว. ๒๔/๑๑/๖๕
๖๒ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 486,850.00 487,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั บ.ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ต้ิง จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 190 /๖5 ลว. ๒๔/๑๑/๖๕
๖๓ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,948.30 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 191 /๖5 ลว. ๒๕/๑๑/๖๕
๖๔ ขออนุมัติจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 89,992.35 89,992.35 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั บ.อาร์อาร์พี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 192 /๖5 ลว. ๒๘/๑๑/๖๕
๖๕ ขออนุมัติจัดซ้ือชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสฯ จ านวน 250  ชุด 13,910.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภคภัทร จ ากดั บ.ภคภัทร จ ากดั ราคาต  าสุด บช. 193 /๖5 ลว. ๒๙/๑๑/๖๕
๖๖ จา้งผลิตและออกอากาศสื อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์ 11,470,000.00 13,000,000.00 ประกวดราคา บริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิมเมจ คอร์ปอเรชั น (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต  าสุด จ 50 /๖5 ลว. ๑/๑๑/๖๕

อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารถกูต้อง
 (e-bidding)

๖๗ จา้งผลิตสื อประชาสัมพันธเ์พื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2,988,500.00 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชมุชนเครื องประดับแฟชั น วสิาหกจิชมุชนเครื องประดับแฟชั น ราคาต  าสุด จ 51 /๖5 ลว. ๔/๑๑/๖๕
เอกสารถกูต้อง

๖๘ จ้างโครงการผลิตสื อประชาสัมพนัธ ์ประเภทป้ายไวนิล 2,625,000.00 2,730,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ราคาต  าสุด จ 52 /๖5 ลว. ๒๘/๑๑/๖๕
โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม โดยศูนยสื์ อและสิ งพิมพ์แกว้เจา้จอม เอกสารถกูต้อง

๖๙ จา้งโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ 548,000,000.00 549,769,000.00 ประกวดราคา กจิการร่วมค้า เอน็ทีดี ประกอบด้วย กจิการร่วมค้า เอน็ทีดี ประกอบด้วย ราคาต  าสุด จ 53 /๖5 ลว. ๒๙/๑๑/๖๕
อเิล็กทรอนิกส์ บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากดั บริษัท ทิพากร จ ากดั บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากดั บริษัท ทิพากร จ ากดั เอกสารถกูต้อง
 (e-bidding) และบริษัท ธาดา ครีเอเตอร์ จ ากดั และบริษัท ธาดา ครีเอเตอร์ จ ากดั


