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 วงเงนิงบประมาณ  หมายเหตุ
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1 จา้งเหมาเพือ่มุง่ความส าเร็จในงานบรกิาร X                    927,125.04 

2
จด้จา้งบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) Infrastructure Project & 

Enhancement
X               71,583,000.00 

3
จา้งบรหิารจัดการขอ้มลูและพัฒนางานฝ่ายแผนกลยทุธบ์รหิารชือ่เสยีงองคก์รและกจิการเพือ่สงัคม 

(ประจ าปี 2562)
X                 1,961,502.60 

เปลีย่นแปลงกรอบ

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน

 และวงเงนิงบประมาณ

4 จา้งบรหิารจัดการนวด เพือ่สขุภาพ ประจ าปี 2562 X                 1,599,119.28 

5 จา้งเหมาบรกิารงานศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ (PTT Group Fitness Club) ประจ าปี 2562 X                 5,367,862.15 

6 จา้งเหมาบรกิารงานศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ ปตท. ประจ าปี 2562 X                    559,721.28 

7 จา้งเหมาบรกิารงานขอ้มลูสวัสดกิาร ประจ าปี 2562 X                 3,473,463.96 

8 จา้งซกัผา้ทีใ่ชใ้นการกจิการศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ (PTT Group Fitness Club) ประจ าปี 2562 X                 1,155,600.00 

9 จา้งเหมาบรกิารงานขอ้มลูสวัสดกิาร เพิม่เตมิ ประจ าปี 2562 X                 2,252,224.81 

10 จา้งวจัิยการบรกิารทางนเิวศลุม่น ้าจากพืน้ทีฟ้ื่นฟปู่าภายใตโ้ครงการปลกูป่า ปตท. X                 5,820,265.00 

11 จา้งเหมาบรกิาร เพือ่สนับสนุนงานของหน่วยงาน ประจ าปี 2562 X                    923,247.36 

12
บรหิารจัดการระบบขอ้มลูการสมัครงานและสนับสนุนงานสรรหาและคัดเลอืกบคุคลากรใหก้บับรษัิท 

ปตท. จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562
X                 1,979,500.00 

13

งานจา้งเหมาเพือ่บรกิารงานตรวจสอบและจัดท าเอกสารทางบัญชเีพือ่จา่ยเงนิใหก้บัเจา้หนี้ การ

ด าเนนิการรับและจา่ยเงนิในประเทศและตา่งประเทศของเจา้หนี้ และจัดท าขอ้มลูการวางบลิ รับเงนิ

และรับสง่เอกสาร

X                 6,027,481.20 

14
จา้งเหมาบรหิารจัดการระบบงานเอกสารเพือ่รองรับการท างานของ ปตท. และบรษัิทศนยบ์รกิารงาน

บัญช ี(ผชญ.) ใหบ้รกิาร ประจ าปี 2562
X                    522,023.04 

15
จา้งจัดพธิรัีบเสด็จพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานลงแขก

เกีย่วขา้ว ณ ศนูยเ์รยีนรูป่้าวังจันทร์
X                 3,482,850.00 

16 การจัดจา้งสนับสนุนการด าเนนิงานโครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษ์คุง้บางกะเจา้ ปี 2562 x               11,941,200.00 

17 จา้งเหมาปรับปรงุป้ายสถาบันนวัตกรรม ปตท. X                 1,604,380.00 

18 จัดจา้งการสนับสนุนวเิคราะหข์อ้มลูและสนับสนุนงานฝึกอบรม x                    590,336.33 

19 จัดจา้งด าเนนิการสนับสนุนการจัดอบรมสถาบันพัฒนาผูน้ าและการเรยีนรูก้ลุม่ ปตท. x                 3,405,162.65 

20 จา้งเหมาบรหิารงานโครงการ ฝ่ายบรหิารระบบโลจสิตกิสก์ลุม่ ปตท. X                 1,738,548.97 

21 จา้งจัดท าหนังสอื 40 ปี ปตท. X                 2,567,828.80 

22 จา้งจดุบรกิารปฏบิัตงิานสถาบันปลกูป่าและระบบนเิวศ ปตท. ปี 2562 X               38,000,000.01 

23  จา้งจัดนทิรรศการในงาน Future Energy Asia 2018 X                 2,675,000.00 

24
จา้งเหมางานบรหิารเพือ่จัดการขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูของสว่นแผนบรหิารความยัง่ยนื เพือ่

สนับสนุนสายงานบรหิารความยัง่ยนื ประจ าปี 2562
x                    814,954.80 

25
จัดซือ้สทิธกิารใชง้าน (Subscription) ระบบตรวจสอบและป้องกนัการโจมตเีครือ่งปลายทางจากการ

ใชง้าน DNS
x                 5,211,970.00 

เดอืนทีค่าดวา่จะด าเนนิการประมลู/ยืน่เสนอราคา
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26 จา้งจัดสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร PTT Group Organization Excellence Networking & Retrospect 2018 x                 1,177,000.00 

27 จา้งผลติน ้าดืม่ชนดิขวด ฉลากโลโก ้อุน่ไอรัก คลายความหนาว สายน ้าแหง่รัตนโกสนิทร์ x                 2,079,010.00 

28 จา้งเหมาบรกิารเพือ่พัฒนาระบบ SAP และระบบวเิคราะหข์อ้มลู HR x                    619,889.52 

หนา้ 2/2


