
แบบ สขร.1   

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 ถา่ยเอกสาร 2,181.20           2,181.20           เฉพาะเจาะจง วสถุา่ยเอกสาร วสถุา่ยเอกสาร มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่จ้างเลขที่ ก.พ.ร. 8/2561

เสนอราคา 2,181.20 บาท ราคา 2,181.20 บาท

แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างพิมพ์กระดาษลายน า้ FDA 465,450.-บาท 465,450.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท จนัวาณิชย์ 465,450.-บาท บริษัท จนัวาณิชย์ 465,450.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 80/2561

จ านวน 75,000 ฉบบั (จ านวน ซีเคียวริตี ้พริน้ติงท์ จ ากดั ซีเคียวริตี ้พริน้ติงท์ จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

150 ห่อ ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 ซอ่มรถยนต์หมายเลขทะเบียน 17,548.-บาท 17,548.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 17,548.-บาท ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 17,548.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 81/561

นง-8115 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 ซอ่มรถยนต์หมายเลขทะเบียน 19,292.10 บาท 19,292.10 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 82/561

นง-5933 เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกและ

                                                         สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561                                                       

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนมกราคม

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ช่ือหน่วยงาน ........กลุ่มพฒันาระบบบริหาร..........

วนัที่ 2 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561

ล าดบั

ที่

วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

19,292.10 บาท 19,292.10 บาท 



4 ซือ้กระดาษช าระม้วนใหญ่ฯ 22,149.-บาท 22,149.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแบด 22,149.-บาท บริษัท ดีแบด 22,149.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 16/2561

จ านวน 20 ลงั (ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 ซือ้วสัดสุ านักงาน จ านวน 42,245.-บาท 42,245.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ราชา ออโต้ 42,245.-บาท บริษัท ป.ราชา ออโต้ 42,245.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 17/2561

32 รายการ เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 ซือ้กระดาษถา่ยเอกสาร 80 36,808.-บาท 36,808.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดบัเบิล้ เอฯ 36,808.-บาท บริษัท ดบัเบิล้ เอฯ 36,808.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 18/2561

แกรม A4 จ านวน 400 รีม เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายบริหารทัว่ไป 42,180.-บาท 42,180.-บาท เฉพาะเจาะจง นางกญัญณตัิ จนัประภาส 42,180.-บาท นางกญัญณตัิ จนัประภาส 42,180.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 83/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 ซอ่มรถยนต์หมายเลขทะเบียน 22,577.บาท 22,577.บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 22,577.บาท ร้าน ติวานนท์ยางยนต์ 22,577.บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 84/2561

นง - 5228 นม รวม 4 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 ซอ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6,651.12 บาท 6,651.12 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซซุอุอโต้ เซ็นเตอร์ 6,651.12 บาท บริษัท อีซซุอุอโต้ เซ็นเตอร์ 6,651.12 บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 85/2561

กพ - 7490 นม. จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 90,000.-บาท 90,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. จิราภรณ์ ธิบดีเดช 90,000.-บาท น.ส. จิราภรณ์ ธิบดีเดช 90,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 86/2561



เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. ทบัทิม ทิง้สขุ 30,000.-บาท น.ส. ทบัทิม ทิง้สขุ 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 87/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างล้างถงัเก็บน า้ส านักงานฯ 42,265.-บาท 42,265.-บาท เฉพาะเจาะจง ส านักงานประปา 42,265.-บาท ส านักงานประปา 42,265.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 88/2561

3 ถงั สาขาแมนศรี สาขาแมนศรี เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างติดตัง้เปลี่ยนอปุกรณ์ตู้ 112,885.-บาท 112,885.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 112,885.-บาท บริษัท เอ เค เค เอ็นจิเนียร่ิง 112,885.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 89/2561

ควบคมุระบบไฟฟ้า จ ากดั จ ากดั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 15 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายยคุลธร กนัชิงแก้ว 30,000.-บาท นายยคุลธร กนัชิงแก้ว 30,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 90/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ม.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน (ชมรม 5,000.-บาท 5,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นัทยา ขนัธวิธิ 5,000.-บาท น.ส.นัทยา ขนัธวิธิ 5,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 91/2561

จริยธรรม อย.) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 135,000.-บาท 135,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัทมวรรณ แซอ่ึ่ง 135,000.-บาท น.ส.ปัทมวรรณ แซอ่ึ่ง 135,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 92/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2560

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

17 จ้างปฏิบตัิงานฝ่ายการคลงั 45,000.-บาท 45,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส. อจัฉรา แสนกาวี 45,000.-บาท น.ส. อจัฉรา แสนกาวี 45,000.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 93/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 ซือ้หมึกพิมพ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,700.-บาท 17,700.-บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นสมญั 17,700.-บาท ห้างหุ้นสว่นสมญั 17,700.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 20/2561

จ านวน 6 (พ) กลอ่ง บ.ี วาย. ซพัพลาย บ.ี วาย. ซพัพลาย เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 24 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างเดินสายสญัญาณกล้องวงจร 37,800.-บาท 37,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 37,800.-บาท ร้านไอ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 37,800.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 94/2561

ปิดส านักงานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 25 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างท าฝาเหลก็ครอบท่อระบาย 83,674.-บาท 83,674.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 83,674.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 83,674.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 95/2561

น า้ด้าน OSSC เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 25 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างปรับปรุงทาสภีายใน 50,718.-บาท 50,718.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 50,718.-บาท บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั 50,718.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 96/2561

ส านักงานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 25 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 ซือ้วสัดสุ านักงานหมึกพิมพ์ 151,200.-บาท 151,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 151,200.-บาท ร้าน เจเอส คอมพิวเตอร์ 151,200.-บาท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 21/2561

จ านวน 4 รายการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 29 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก

ซือ้หรือจ้าง โดยสรุป

1 จ้างถา่ยเอกสารและเข้าเลม่การบริหาร 6,548.40           6,548.40           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วสถุา่ยเอกสาร ร้าน วสถุา่ยเอกสาร โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.94/61

ความเสี่ยงและควบคมุภายใน เสนอราคา 6,548.40  บาท เสนอราคา 6,548.40  บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 10 มกราคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

2 จ้างปรับปรุงข้อมลูศนูย์เฝ้าระวงัความ 50,000 50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางกลุนาถ ปทมุสตูิ นางกลุนาถ ปทมุสตูิ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.95/61

ปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สขุภาพ เสนอราคา 50,000 บาท เสนอราคา 50,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 15 มกราคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

3 จ้างศกึษาข้อกฎหมายที่เป็นอปุสรรค 190,000 190,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยศรี อมรวฒันา นางสาวพลอยศรี อมรวฒันา โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.96/61

ตอ่การแขง่ขนัผลติภณัฑ์เคร่ืองมือ เสนอราคา 190,000 บาท เสนอราคา 190,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 15 มกราคม 2561

แพทย์ในภมิูภาคอาเซียน ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

4 จ้างตรวจประเมินเพ่ือยนืยนัการคงอยู่ 39,590 39,590 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ์ บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.97/61

ของระบบ (Surveillance Audit) คอนซลัแตนท์ จ ากดั คอนซลัแตนท์ จ ากดั และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 มกราคม 2561

ครัง้ที่ 1 ระบบ ISO 27001:2013 เสนอราคา 39,590 บาท เสนอราคา 39,590 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

ของศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ และคณุภาพดี เพียงพอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

กองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เดือน มกราคม 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือข้อตกลงในการซือ้หรือจ้างราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

5 จ้างตรวจประเมินเพ่ือยนืยนัการคงอยู่ 240,750 240,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ์ บริษัท ยไูนเต็ด โนวเลดจ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.98/61

ของระบบ (Surveillance Audit) คอนซลัแตนท์ จ ากดั คอนซลัแตนท์ จ ากดั และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 18 มกราคม 2561

ครัง้ที่ 1 ระบบ ISO 9001:2015 เสนอราคา 240,750 บาท เสนอราคา 240,750 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหาร และคณุภาพดี เพียงพอ

และยา ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

6 ซือ้วสัดสุ านักงาน (กระดาษ) 46,545 46,545 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลล์ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลล์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บซ.ช.99/61

จ ากดั จ ากดั และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 24 มกราคม 2561

เสนอราคา 46,545 บาท เสนอราคา 46,545 บาท ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

7 จ้างเหมาด าเนินการจดัสง่ CD และ 10,494 10,494 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นายเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.100/61

วารสารขา่วสารด้านยาและผลติภณัฑ์ เสนอราคา 10,494 บาท เสนอราคา 10,494 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 25 มกราคม 2561

สขุภาพให้ทางไปรษณีย์ ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

8 จ้างปฏิบตัิงานด้านงานสารบรรณ 24,000 24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชฎาพร ธรรมมญัญู นางสาวชฎาพร ธรรมมญัญู โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.101/61

ประสาน ติดตาม รับข้อมลูหน่วยงานฯ เสนอราคา 24,000 บาท เสนอราคา 24,000 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 30 มกราคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน



9 จ้างประเมินสถานะการณ์วิเคราะห์ 164,600 164,600 วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัฐพร อินประมลู นางรัฐพร อินประมลู โดยใช้หลกัเกณฑ์ราคา บจ.ช.102/61

ชอ่งวา่งฯ เสนอราคา 164,600 บาท เสนอราคา 164,600 บาท และคณุลกัษณะเฉพาะ วนัที่ 31 มกราคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน

และคณุภาพดี เพียงพอ

ตามความต้องการใช้

งานและประโยชน์ตอ่

หน่วยงาน

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
 ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเชา่บริการ CAT CA Golbal Sign

 Wild SSL

              89,610               89,610 เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 21/2561 

วนัที่ 22 มกราคม 2561

2 จ้างเหมาบริการงานด้านการจดัการ

สารสนเทศ (เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 - 

พฤษภาคม 2561)

              77,200               77,200 เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 22/2561 

วนัที่ 31 มกราคม 2561

3 จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ  

(เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 - พฤษภาคม 

2561)

              83,800               83,800 เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอ

ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน

งบประมาณ

ใบสัง่จ้างที่ บจ.ศ. 23/2561 

วนัที่ 31 มกราคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560

ศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วนัที่ 31 มกราคม 61

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 89,610 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ราคาที่

ตกลงจ้าง 89,610 บาท

นางสาวหทยัรัตน์ ละเต็บซนั 

ราคาที่เสนอ 77,200 บาท

นางสาวหทยัรัตน์ ละเต็บซนั 

ราคาที่ตกลงจ้าง 77,200 บาท

นางสาวนวรัตน์  พะลายะสตุ

ราคาที่เสนอ 83,800 บาท

นางสาวนวรัตน์  พะลายะสตุ

ราคาที่ตกลงจ้าง 83,800 บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

วนัที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

แบบ สขร.1 



ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1
จ้างเหมาปฏิบตัิงานด้านสารบรรณ 

นางสาวจิราพร พุ่มสพุฒัน์
54,000

54,000 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา

วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจิราพร พุ่มสพุฒัน์/

54,000 บาท

นางสาวจิราพร พุ่มสพุฒัน์/54,000

 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวัและมี

ประสทิธิภาพ เห็นควรจดัจ้าง

บคุคลมาปฏิบตัิงานด้านสารบรรณ

จ.13/61 ลว.3 ม.ค.61

2
จ้างเหมาปฎิบตัิงานพิมพ์เอกสาร 

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า
46,500

45,000 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา

 2 ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/

45,000 บาท

นางสาวช่ืนจิต ทองนพเก้า/45,000

 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวัและมี

ประสทิธิภาพ เห็นควรจดัจ้าง

บคุคลมาปฏิบตัิงานด้านพิมพ์

เอกสาร

จ.14/61 ลว.3 ม.ค.61

3
จ้างเหมาปฎิบตัิงานบนัทึกข้อมลู

กฎหมาย นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์
52,500

52,500 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา

 2 ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/

52,500 บาท

นางสาวอนธิุดา ปัตตานสุรณ์/

52,500 บาท

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวัและมี

ประสทิธิภาพ เห็นควรจดัจ้าง

บคุคลมาปฏิบตัิงานด้านบนัทึก

ข้อมลูกฏหมาย

จ.15/61 ลว.3 ม.ค.61

4

จ้างเหมาปฎิบตัิงานขบัรถยนต์สว่น

ราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5820 

นนทบรีุ นายโดม จ าสมศกัดิ์
40,500

40,500 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา

 2 ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง
นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 

บาท
นายโดม จ าสมศกัดิ์/40,500 บาท

เน่ืองจากพนักงานขบัรถยนต์

สว่นกลางของกลุ่มกฎหมายอาหาร

และยาได้เกษียณอายรุาชการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง มีความคลอ่งตวัและมี

ประสทิธิภาพ

จ.16/61 ลว.3 ม.ค.61

5
จ้างเปลี่ยนไส้กรองเคร่ืองท าน า้ร้อน-น า้

เยน็
2,720

2,720 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา

 2 ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากดั 

(สาขาติวานนท์ 2) /2,720 บาท

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากดั 

(สาขาติวานนท์ 2)/2,720 บาท
เน่ืองจากไส้กรอกตกตะกอน จ.17/61 ลว.23 ม.ค.61

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



6
จ้างเปลี่ยนแคปรันคาปาซิเตอร์

เคร่ืองปรับอากาศ (ครุภณัฑ์ น 7/56 ป.)
2,354

2,354 บาท 

ราคาที่เคยจ้าง

ครัง้สดุท้าย

ภายในระยะเวลา

 2 ปีงบประมาณ

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส/2,354

 บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส/2,354 

บาท

เน่ืองจากแคปรันคาปาซิเตอร์ 

เคร่ืองปรับอากาศ ทาซากิขนาด 

36,500 บีทีย ูเกิดการช ารุด จงึ

จ าเป็นต้องเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน

จ.18/61 ลว.29 ม.ค.61

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

ล าดบัที่ หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

๑ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

อบรม

๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ เสนอราคา 

๑,๐๐๐ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้ เสนอราคา 

๑,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๑/๒๕๖๑ ลว.๕ ม.ค.๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

อบรม

๑,๑๒๐.๐๐ ๑,๑๒๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ เสนอราคา 

๑,๑๒๐ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้ เสนอราคา 

๑,๑๒๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๒/๒๕๖๑ ลว.๑๕ ม.ค.๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้างถา่ยเอกสารประกอบการ

ประชมุ

๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี ้ปริน้ เสนอราคา 

๑,๐๐๐ บาท

ร้านก๊อปปี ้ปริน้ เสนอราคา 

๑,๐๐๐ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๔/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ม.ค.๖๑

๔ ขออนมุตัิจ้างที่ปรึกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ วิธีคดัเลอืก มหาวิทยาลยัมหิดล  เสนอ

ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มหาวิทยาลยัมหิดล  เสนอราคา 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบกาณ์

เก่ียวกชัดุทดสอบการวินิจฉยัโรค 

รวมทัง้วงเงินที่เสนอมาไม่เกิน

วงเงินงบประมาณ

สญัญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๑          

ลว.๒๓ ม.ค.๖๑

๕ ขออนมุตัิจดัจ้างติดตัง้ผนังกัน้ห้อง

ปฏิบตัิงานและติดตัง้บานเลื่อน

๙๘,๙๗๕.๐๐ ๙๘,๙๗๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั เสนอราคา ๙๘,๙๗๕ 

บาท

บริษัท อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

เสนอราคา ๙๘,๙๗๕ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๘๕/๒๕๖๑ ลว.๒๓ ม.ค.๖๑

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑

ช่ือหน่วยงาน.........ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กองควบคมุเคร่ืองดมือแพทย์...........

วนัที่ ๕ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
วิธีซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุปราคากลาง



๖ ขออนมุตัิจ้างผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ให้

ค าปรึกษาเก่ียวกบังานก ากบัดแูล

ผลติภณัฑ์

๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสฮุวง  ฐิติสตัยากร  

เสนอราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

นางสาวสฮุวง  ฐิติสตัยากร  เสนอ

ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตามวสัถุ

ประสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๘๖/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ม.ค.๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้างที่ปรึกษาด าเนินโครงการ

 CSDT

๓๙๑,๒๐๐.๐๐ ๓๙๑,๒๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูย์ความเป็นเลศิด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ เสนอราคา 

๓๙๑,๒๐๐ บาท

ศนูย์ความเป็นเลศิด้านชีววิทยา

ศาสตร์ เสนอราคา ๓๙๑,๒๐๐ 

บาท

จากความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสมในงาน ไม่เกิน

ราคาที่ก าหนดและตรงตามวสัถุ

ประสงค์ของการจ้างงาน

บจ.พ.๘๗/๒๕๖๑ ลว.๒๙ ม.ค.๖๑

๘ ขออนมุตัิจดัซือ้ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

๒๓,๘๖๑.๐๐ ๒๓,๘๖๑.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากดั   

เสนอราคา ๒๓,๘๖๑ บาท

บริษัท ซิสเต็ม เอส จ ากดั   เสนอ

ราคา ๒๓,๘๖๑ บาท

พิจารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๙/๒๕๖๑ ลว.๑ ก.พ.๖๑

หน้า 1 แบบ สขร. ๑

วงเงินที่จะ หมายเหตทุี่คดัเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ซือ้หรือจ้าง รายช่ือ ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างตรวจสอบและประเมิน 75,000.00         75,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสวุิมล ฉกาจนโรดม 75,000.00    นางสวุิมล ฉกาจนโรดม 75,000.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 199/2561

ค าขอขึน้ทะเบียน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

2 จ้างจดักิจกรรมรณรงค์สง่เสริมการ 400,000.00       400,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยออนแอร์ จ ากดั 400,000.00  บริษัท ไทยออนแอร์ จ ากดั 400,000.00   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 200/2561

การใช้ยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 3 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

3 จ้างประชาสมัพนัธ์ 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภาวรรณ ธุรกิจ 5,000.00      นางสาวโสภาวรรณ ธุรกิจ 5,000.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 201/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักยา

วนัที่  มกราคม 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
ผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



4 จ้างท าเอกสารโครงการอบรม 18,000.00         18,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสามชยั 2017 18,000.00    ร้านสามชยั 2017 18,000.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 202/2561

เชิงปฏิบตัิการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

5 จ้างรับเอกสารค าขอขึน้ทะเบียน 28,839.00         28,839.00         เฉพาะเจาะจง นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 28,839.00    นายรัตนพล ประเสริฐสงัข์ 28,839.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 203/2561

และจดัเตรียม เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

6 จ้างตรวจสอบทะเบียนและน าเข้า 30,918.00         30,918.00         เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 30,918.00    นายปิยะพงษ์ ศรีวะรมย์ 30,918.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 204/2561

ข้อมลู เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

7 จ้างท าข้อมลูการเบิก-ยมืและจดัเก็บ 31,860.00         31,860.00         เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 31,860.00    นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 31,860.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 205/2561

เอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

8 จ้างรวบรวมตรวจสอบและบนัทึก 41,760.00         41,760.00         เฉพาะเจาะจง นางนิภารัตน์ โสภาพล 41,760.00    นางนิภารัตน์ โสภาพล 41,760.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 206/2561

ข้อมลู เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

9 จ้างด าเนินงานเก่ียวกบัค าขอ 60,200.00         60,200.00         เฉพาะเจาะจง นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 60,200.00    นส.จฑุารัตน์ วงัชนะชยั 60,200.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 207/2561

ขึน้ทะเบียนต ารับยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

10 จ้างรวบรวมตรวจสอบและบนัทึก 41,760.00         41,760.00         เฉพาะเจาะจง นส.รุ่งทิวา ฟองลาที 41,760.00    นส.รุ่งทิวา ฟองลาที 41,760.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 208/2561

ข้อมลูฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

11 จดัจ้างเป็นผู้ชว่ยบริหาร 51,189.00         51,189.00         เฉพาะเจาะจง นายปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 51,189.00    นายปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 51,189.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 209/2561

จดัการระบบสารสนเทศฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

12 จ้างด าเนินการรวบรวมประสานฯ 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสปิุยะ สขุสดุ 39,000.00    นายสปิุยะ สขุสดุ 39,000.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 210/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

13 จ้างตรวจสอบเอกสารของค าขอ 37,144.00         37,144.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สมใจ ไทยเจือ 37,144.00    น.ส.สมใจ ไทยเจือ 37,144.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 211/2561

น.ย.ม.1ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

14 ด าเนินการด้านข้อมองการตรวจตรา 32,400.00         32,400.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสารัตน์ โตเจริญ 32,400.00    น.ส.วิสารัตน์ โตเจริญ 32,400.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 212/2561

วิจยัทางคลนิิก เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

15 บนัทึกข้อมลูงานสารบรรณของยาฯ 29,940.00         29,940.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิรดา แสงพารา 29,940.00    น.ส.ศศิรดา แสงพารา 29,940.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 213/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

16 ตรวจสอบแก้ไขและประมวลผลข้อมลูฯ 54,063.00         54,063.00         เฉพาะเจาะจง นายพนะพล จารุภมิู 54,063.00    นายพนะพล จารุภมิู 54,063.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 214/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



17 ปรับปรุง ตรวจสอบความถกูต้อง 45,009.00         45,009.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.รานี บณัฑิตานกุลู 45,009.00    น.ส.รานี บณัฑิตานกุลู 45,009.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 215/2561

ของข้อมลูค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

18 จดัท ารายการทะเบียนต ารับยาแผน 40,485.00         40,485.00         เฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ อ่ิมสอน 40,485.00    นายอดิเทพ อ่ิมสอน 40,485.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 216/2561

ปัจจบุนัที่ถกูยกเลกิฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

19 จ้างปฏิบตัิงานด้านธุรการระบบ 42,120.00         42,120.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วาสนา กระจกทอก 42,120.00    น.ส.วาสนา กระจกทอก 42,120.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 217/2561

สารบรรณ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

20 จ้างปฏิบตัิงานด้านธุรการระบบสาร 31,200.00         31,200.00         เฉพาะเจาะจง นส.ชญานิษฐ์ มาแพ 31,200.00    นส.ชญานิษฐ์ มาแพ 31,200.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 218/2561

บรรณ . เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

21 จ้างปฏิบตัิงานสนับสนนุและพฒันาฯ 30,570.00         30,570.00         เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์ 30,570.00    นายธนกฤต สริิวฒันพรพงศ์ 30,570.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 219/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

22 จ้างปฏิบิติงานด้านการเก็บตวัอยา่งยา 2,980.00           2,980.00           เฉพาะเจาะจง นายศรีพงษ์ ศิริเสรีกลุ 2,980.00      นายศรีพงษ์ ศิริเสรีกลุ 2,980.00       มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 220/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

23 จ้างปฏิบตัิงานบริหารจดัการ 35,715.00         35,715.00         เฉพาะเจาะจง นส.พรทิพย์ ศากรณ์ 35,715.00    นส.พรทิพย์ ศากรณ์ 35,715.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 221/2561

ระบบคณุภาพ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

24 จ้างปฏิบตัิงานด้านการพิจารณา 31,710.00         31,710.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ วงษา 31,710.00    น.ส.อรวรรณ วงษา 31,710.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 222/2561

ปัญหาคณุภาพยา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

25 จ้างเหมาพนักงานขบัรถยนตู้ 33,900.00         33,900.00         เฉพาะเจาะจง นายกษม บินฮดัยนีรู 33,900.00    นายกษม บินฮดัยนีรู 33,900.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 223/2561

ของสว่นราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

26 จ้างเหมาพนักงานขบัรถยนตู้ 36,900.00         36,900.00         เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 36,900.00    นายฐิติพงค์ ไชยสนธ์ิ 36,900.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 223/2561

ของสว่นราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

27 จ้างเหมาพนักงานขบัรถยนตู้ของ 36,900.00         36,900.00         เฉพาะเจาะจง นายกิตติวิสทุธ์ิ 36,900.00    นายกิตติวิสทุธ์ิ 36,900.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 225/2561

สว่นราชการ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

28 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ 43,800.00         43,800.00         เฉพาะเจาะจง นายก าชยั ไววอ่ง 43,800.00    นายก าชยั ไววอ่ง 43,800.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 226/2561

ฐานข้อมลู เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

29 รวบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบ 25,950.00         25,950.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล แก้วประสทิธ์ 25,950.00    นายธนพล แก้วประสทิธ์ 25,950.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 227/2561

บนัทึกค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



30 จ้างเหมาบริการตรวจเบือ้งต้นสถานที่ฯ 64,320.00         64,320.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สาวิตรี เร่ิมลกึ 64,320.00    น.ส.สาวิตรี เร่ิมลกึ 64,320.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 228/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

31 จ้างเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ 51,240.00         51,240.00         เฉพาะเจาะจง นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 51,240.00    นส.ศิริภรณ์ บญุเพียร 51,240.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 229/2561

สถานที่ประกอบธุรกิจฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

32 จ้างเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบสถาน 48,870.00         48,870.00         เฉพาะเจาะจง นส.นันทวรรณ ค านาน 48,870.00    นส.นันทวรรณ ค านาน 48,870.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 230/2561

ที่ประกอบธุรกิจฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

33 จ้างเหมาบริการตรวจเบือ้งต้นสถานที่ฯ 61,020.00         61,020.00         เฉพาะเจาะจง นส.ภาวศทุธ์ิ รักเมียน 61,020.00    นส.ภาวศทุธ์ิ รักเมียน 61,020.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 231/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

34 จ้างเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบสถาน 48,870.00         48,870.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนันท์ 48,870.00    นายพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนันท์ 48,870.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 232/2561

ที่ประกอบธุรกิจฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

35 ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารค า 61,800.00         61,800.00         เฉพาะเจาะจง นางพิสชา ลศุนันท์ 61,800.00    นางพิสชา ลศุนันท์ 61,800.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 233/2561

ขึน้ทะเบียน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

36 ด าเนินการเบือ้งต้นเก่ียวกบัค าขอขึน้ 37,080.00         37,080.00         เฉพาะเจาะจง นางวิไลรัตน์ บญุช่ืน 37,080.00    นางวิไลรัตน์ บญุช่ืน 37,080.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.234/2561

ทะเบียน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

37 บนัทึกข้อมลูทะเบียนต ารับยา 37,080.00         37,080.00         เฉพาะเจาะจง นส.วิจิตรา ปานทรัพย์ 37,080.00    นส.วิจิตรา ปานทรัพย์ 37,080.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.235/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

38 บนัทึกข้อมลูสถานะของานค าขอฯ 22,500.00         22,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณฐัวิโรจน์ เวชชศาสตร์ 22,500.00    นายณฐัวิโรจน์ เวชชศาสตร์ 22,500.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.236/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

39 ประเมินเอกสารค าขอขึน้ทะเบียน 75,000.00         75,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศภุภทัร คีรีวรรณ 75,000.00    นายศภุภทัร คีรีวรรณ 75,000.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.237/2561

ต ารับยาสตัว์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

40 บนัทึกข้อมลูตรวจ Check list 25,965.00         25,965.00         เฉพาะเจาะจง นายอนาลโย ใบสนัเทียะ 25,965.00    นายอนาลโย ใบสนัเทียะ 25,965.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.238/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

41 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งาน 28,980.00         28,980.00         เฉพาะเจาะจง นส.ปัญญาพร สมิโสม 28,980.00    นส.ปัญญาพร สมิโสม 28,980.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.239/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

42 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งาน 26,790.00         26,790.00         เฉพาะเจาะจง นส.หทยัรันน์ แวอร่ามศรี 26,790.00    นส.หทยัรันน์ แวอร่ามศรี 26,790.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.240/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



43 บนัทึกข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งาน 29,250.00         29,250.00         เฉพาะเจาะจง นส.พรสขุ โชตินัย 29,250.00    นส.พรสขุ โชตินัย 29,250.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.241/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

44 ตรวจประเมินค าขอด้านยา 65,214.00         65,214.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.มนัสนันท์ สวนเพชร 65,214.00    น.ส.มนัสนันท์ สวนเพชร 65,214.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.242/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

45 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 70,338.00         70,338.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ 70,338.00    น.ส.อรชนินท์ สขุเณศกลุ 70,338.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 243/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

46 บนัทึกข้อมลูงานสารบรรณ 31,962.00         31,962.00         เฉพาะเจาะจง นส.ชลธิชา กลดัเกิด 31,962.00    นส.ชลธิชา กลดัเกิด 31,962.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 244/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

47 จดัท าบริหารและติดตามโครงการ 31,500.00         31,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.มาลนีิ เดชพละ 31,500.00    นส.มาลนีิ เดชพละ 31,500.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 245/2561

พฒันาระบบสารสนเทศ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

48 จดัท าหนังสอืเวียนแจ้งการสง่รายงานฯ 33,210.00         33,210.00         เฉพาะเจาะจง นส.จรีุพร ดวงเพช็ร 33,210.00    นส.จรีุพร ดวงเพช็ร 33,210.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 246/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

49 จดัท าเพ่ือดแูล ประสานงานผู้ประกอบ 28,500.00         28,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์กลุ ศิริวาสนคณุ 28,500.00    นายนิรันดร์กลุ ศิริวาสนคณุ 28,500.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 247/2561

การฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

50 จดัท างานเก่ียวกบัใบอนญุาติยา 28,500.00         28,500.00         เฉพาะเจาะจง วรรณวิษา สชีมภู 28,500.00    วรรณวิษา สชีมภู 28,500.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 248/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

51 จดัท างานเก่ียวกบัใบอนญุาติยา 57,750.00         57,750.00         เฉพาะเจาะจง นายอคัรวินท์ หิรัญวรร์ 57,750.00    นายอคัรวินท์ หิรัญวรร์ 57,750.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 249/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

52 จดัท างานเก่ียวกบัใบอนญุาติยา 58,200.00         58,200.00         เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัญา อถัมี 58,200.00    นส.ณฐัญา อถัมี 58,200.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 250/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จดัท างานเก่ียวกบัใบอนญุาติยา 58,950.00         58,950.00         เฉพาะเจาะจง สภกรรณ จนัทวงษ์ 58,950.00    สภกรรณ จนัทวงษ์ 58,950.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 251/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

53 จดัท างานเก่ียวกบัใบอนญุาติยา 23,820.00         23,820.00         เฉพาะเจาะจง นส.ทิวาพร ทรัพย์สอน 23,820.00    นส.ทิวาพร ทรัพย์สอน 23,820.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.252/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

55 จดัท างานเก่ียวกบัใบอนญุาติยา 57,900.00         57,900.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญรัญญ์ พิมพ์ไสย 57,900.00    น.ส.ธัญญรัญญ์ พิมพ์ไสย 57,900.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 253/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



56 จดัท างานเก่ียวกบัใบอนญุาติยา 58,950.00         58,950.00         เฉพาะเจาะจง นส.วราภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00    นส.วราภรณ์ ขวญัม่ิง 58,950.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 254/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

57 จดัท าหนังสอืเวียนแจ้งการสง่รายงานฯ 29,340.00         29,340.00         เฉพาะเจาะจง นายกิติวฒัน์ วฒันวรางกรู 29,340.00    นายกิติวฒัน์ วฒันวรางกรู 29,340.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 255/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

58 ตรวจค าขอตามคู่มือประชาขน นยม.1 34,800.00         34,800.00         เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 34,800.00    นส.นฤมล นิมมานพิภกัดิ์ 34,800.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 256/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

59 จดัท าแนววทางการพฒันาตวัชีว้ดั 200,000.00       200,000.00       เฉพาะเจาะจง นส.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 200,000.00  นส.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 200,000.00   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 257/2561

ส าหรับฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

60 ขบัรถยนต์ให้แกส่ านักยา 33,990.00         33,990.00         เฉพาะเจาะจง นายจนัทรเทพ คงด า 33,990.00    นายจนัทรเทพ คงด า 33,990.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 258/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

61 ตรวจสอบเอกสารการจดัซือ้จดัจ้าง 58,278.00         58,278.00         เฉพาะเจาะจง นส.จงรัก บตัรพนัธนะ 58,278.00    นส.จงรัก บตัรพนัธนะ 58,278.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 259/2561

และใบส าคญั เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

62 บนัทึกข้อมลูเก่ียวกบังานสารบรรณ 39,768.00         39,768.00         เฉพาะเจาะจง นส.กนกกร สธิุนนท์ 39,768.00    นส.กนกกร สธิุนนท์ 39,768.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 260/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

63 บนัทึกข้อมลูลงในระบบฯ 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 39,000.00    นายนิรินทร์ ศรีเพ็ชร 39,000.00     มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 261/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

64 จ้างที่ปรึกษา 162,000.00       162,000.00       เฉพาะเจาะจง นางจิรา มณีกาญจน์ 162,000.00  นางจิรา มณีกาญจน์ 162,000.00   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 262/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

65 จ้างที่ปรึกษา 162,000.00       162,000.00       เฉพาะเจาะจง นางจินตรา เกียรติสรุนนท์ 162,000.00  นางจินตรา เกียรติสรุนนท์ 162,000.00   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 263/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

66 จ้างที่ปรึกษา 444,000.00       444,000.00       เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร ธนะผลเลศิ 444,000.00  นางประภสัสร ธนะผลเลศิ 444,000.00   มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 264/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 4 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

67 ประสานงานแก้ไขปัญหาคณุภาพฯ 48,765.00         48,765.00         เฉพาะเจาะจง นส.สธุาทิพย์ แพ่งสภา 48,765.00    นส.สธุาทิพย์ แพ่งสภา เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 265/2561

ค าขอขึน้ทะเบียน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

68 งานประสานข้อมลู จดัเตรียมการ 43,410.00         43,410.00         เฉพาะเจาะจง นส.พิชามญช์ จนัทร์มหเสถียร 43,410.00    นส.พิชามญช์ จนัทร์มหเสถียร เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 266/2561

ประชมุฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ



ประมาณ

69 บนัทึกข้อมลูงานสารบรรณ 41,853.00         41,853.00         เฉพาะเจาะจง นส.บษุกร โสธนะ 41,853.00    นส.บษุกร โสธนะ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 267/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

70 ค้นหาและจดัท าทะเบียนแบบ 31,884.00         31,884.00         เฉพาะเจาะจง นายประสทิธ์ิ ปิติสริิกลุ 31,884.00    นายประสทิธ์ิ ปิติสริิกลุ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 268/2561

Transfer เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

71 จดัเก็บเอกสารต ารับยาด้วย 33,423.00         33,423.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ โชควินิจ 33,423.00    นายอนันต์ โชควินิจ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 269/2561

เคร่ืองเก็บเอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

72 จ้างถา่ยเอกสาร 1,392.00           1,392.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอเสก็อปปี้ 1,392.00      ร้านเอเสก็อปปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/588

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 5 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

73 จดัจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ 8,400.00           8,400.00           เฉพาะเจาะจง นายฉลอง สมัมาขนัธ์ 8,400.00      นายฉลอง สมัมาขนัธ์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 270/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

74 จ้างถา่ยเอกสาร 901.20              901.20              เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 901.20         เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/602

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

75 จ้างถา่ยเอกสาร 1,360.00           1,360.00           เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 1,360.00      เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/603

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

76 จ้างถา่ยเอกสาร 771.20              771.20              เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 771.20         เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/604

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

77 จ้างถา่ยเอกสาร 1,960.00           1,960.00           เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 1,960.00      เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/1960

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

78 จดัจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศฯ 20,700.00         20,700.00         เฉพาะเจาะจง นายวรโชติ จนัทราสกลุ 20,700.00    นายวรโชติ จนัทราสกลุ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 261/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

79 ตรวจสอบและบนัทึกข้อมลูค าขอฯ 31,980.00         31,980.00         เฉพาะเจาะจง นายอนรัุกษ์ กิตติวชัราภรณ์ 31,980.00    นายอนรัุกษ์ กิตติวชัราภรณ์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 272/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



80 จดัท าข้อมลูและเอกสารเดื่อประกอบ 43,500.00         43,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.รุ่งภา ศรีวิชยั 43,500.00    นส.รุ่งภา ศรีวิชยั เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.273/2561

การฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

81 จดัท าข้อมลูและเอกสารเดื่อประกอบ 46,500.00         46,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.สาธิยา คณุราช 46,500.00    นส.สาธิยา คณุราช เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 274/2561

การฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

82 จดัท าข้อมลูและเอกสารเพ่ือ 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.ลภสัรดา แก้วทองมี 39,000.00    นส.ลภสัรดา แก้วทองมี เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 275/2561

ประกอบการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

83 จดัท าข้อมลูเพ่ือการพฒันาแผน 63,000.00         63,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.จฑุาทิพย์ มาตรอ 63,000.00    นส.จฑุาทิพย์ มาตรอ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 276/2561

ปฏิบตัิการตามฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

84 จดัท าข้อมลูในการด าเนินการตาม 39,000.00         39,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.วาณี กาเตะ 39,000.00    นส.วาณี กาเตะ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 277/2561

ยทุธศาสตร์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

85 จดัท าข้อมลูในการด าเนินการ 45,000.00         45,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.สนิุสา ตรีภพ 45,000.00    นส.สนิุสา ตรีภพ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 278/2561

ตามยทุธศาสตร์ฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

86 จดัท าข้อมลูและเอกสารเพ่ือ 42,000.00         42,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช 42,000.00    นายธนวิชญ์ อณัณ์วนิช เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 279/2561

ประกอบการฯ . เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



87 บนัทึกข้อมลูค าขอขึน้ทะเบียน 25,500.00         25,500.00         เฉพาะเจาะจง นายณพสกล ออ่นละม่อม 25,500.00    นายณพสกล ออ่นละม่อม เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 280/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

88 บนัทึกสแกนค าขอโฆษณาเข้า 60,000.00         60,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.โจ๊ก  ปัดนาวาส 60,000.00    นส.โจ๊ก  ปัดนาวาส เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 281/2561

ระบบฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

. ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

89 จดัท าและตรวจสอบเอกสาร 24,300.00         24,300.00         เฉพาะเจาะจง นส.ภญญาพชัญ์ สดุทองคง 24,300.00    นส.ภญญาพชัญ์ สดุทองคง เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 282/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

90 จดัท าและตรวจสอบเอกสาร 26,550.00         26,550.00         เฉพาะเจาะจง นายสทิธินันท์ สวุรรณ 26,550.00    นายสทิธินันท์ สวุรรณ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 283/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

91 จดัท าและตรวจสอบเอกสาร 28,200.00         28,200.00         เฉพาะเจาะจง นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ 28,200.00    นางวนิดา แก้วเพ็ชร์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 284/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

92 จดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมลู 26,550.00         26,550.00         เฉพาะเจาะจง นส.สนิุสา สทิธิคณุ 26,550.00    นส.สนิุสา สทิธิคณุ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 285/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

93 จดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมลู 34,500.00         34,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.ปองจิตร์ ผา่นสนัเทียะ 34,500.00    นส.ปองจิตร์ ผา่นสนัเทียะ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 286/2561



เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

94 จดัท าเอกสารประกอบการประชมุ 27,000.00         27,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.รสพร ศิริโสภาโชติ 27,000.00    นส.รสพร ศิริโสภาโชติ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 287/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

95 จดัท าและตรวจสอบเบือ้งต้นเก่ียว 41,400.00         41,400.00         เฉพาะเจาะจง นส.สตพร คงผึง้ 41,400.00    นส.สตพร คงผึง้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 288/2561

เอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

96 จดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมลู 9,200.00           9,200.00           เฉพาะเจาะจง นส.นริสา แพนสี 9,200.00      นส.นริสา แพนสี เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 289/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

97 ประสานงนและรายงานผลการ 35,550.00         35,550.00         เฉพาะเจาะจง นายมารุต สแีสง 35,550.00    นายมารุต สแีสง เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 290/2561

ด าเนินงาน เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

98 ประสานงานเก่ียวกบังานแผนฯ 31,530.00         31,530.00         เฉพาะเจาะจง นส.เฉลมิรัตน์ งามมี 31,530.00    นส.เฉลมิรัตน์ งามมี เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 291/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

99 จดัระเบียบรายงานตามกฏหมาย 26,175.00         26,175.00         เฉพาะเจาะจง นส.รัตติยากร พรานไพร 26,175.00    นส.รัตติยากร พรานไพร เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 292/2561

วา่ด้วยยาฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



100 จดัท าเอกสารเก่ียวกบังานแผนฯ 29,370.00         29,370.00         เฉพาะเจาะจง นส.จนัจิรา กอแก้ว 29,370.00    นส.จนัจิรา กอแก้ว เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 293/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

101 ประสานงาน วิเคราะห์ และจดั 22,500.00         22,500.00         เฉพาะเจาะจง นส.นันธญา นะหตุานนท์ 22,500.00    นส.นันธญา นะหตุานนท์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย. 294/2561

ท ารายงานฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

102 จดัจ้างบนัทึกข้อมลูตรวจ check 30,780.00         30,780.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน์ สขุจืตร์ 30,780.00    นายธีรพฒัน์ สขุจืตร์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.295/2561

list รับค าโฆษณา เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 9 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

103 จ้างถา่ยเอกสาร 480.00              480.00              เฉพาะเจาะจง  เอ เอส ก๊อบปี้ 480.00          เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/658

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

103 ซือ้วสัดสุ านักงาน 68,299.17         68,299.17         เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 68,299.17    กิจเจริญการค้า เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/659

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

104 จ้างถา่ยเอกสาร 1,960.00           1,960.00           เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 1,960.00      เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/661

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ม.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

105 จ้างถา่ยเอกสาร 1,320.00           1,320.00           เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 1,320.00      เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/666

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 10 ม.ค. 2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

106 จ้างตรวจสอบและบนัทึกข้อมลู 36,210.00         36,210.00         เฉพาะเจาะจง นส.โสภาวรรณ ธุรกิจ 36,210.00    นส.โสภาวรรณ ธุรกิจ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.296/2561

ค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

107 จ้างบนัทึกข้อมลูเก่ียวกบัโฆษณายา 39,045.00         39,045.00         เฉพาะเจาะจง นส.ชิตยานันท์ กิตติศกัดิ์ชยักลุ 39,045.00    นส.ชิตยานันท์ กิตติศกัดิ์ชยักลุ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.297/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

108 จ้างบนัทึกข้อมลูเก่ียวกบัโฆษณายา 29,535.00         29,535.00         เฉพาะเจาะจง นส.สมุณฑา เมืองแก้ว 29,535.00    นส.สมุณฑา เมืองแก้ว เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.298/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

109 บนัทึกผลการพิจารณาปิดข้อมู 26,250.00         26,250.00         เฉพาะเจาะจง นส.โจ๊ก ปัดนาวาส 26,250.00    นส.โจ๊ก ปัดนาวาส เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.299/2561

(Key out) เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

110 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 68,299.17         68,299.17         เฉพาะเจาะจง กิจเจริญการค้า 68,299.17    กิจเจริญการค้า เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.296/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 11 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

111 จ้างถา่ยเอกสาร 867.20              867.20              เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก็อบปี้ 867.20         เอ เอส ก็อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/677

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ



112 จ้างถา่ยเอกสาร 1,040.00           1,040.00           เฉพาะเจาะจง เอ เอส ก๊อบปี้ 1,040.00      เอ เอส ก๊อบปี้ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.678/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

113 จ้างเก็บค าขอแก้ไขและรับ- 27,000.00         27,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ 27,000.00    นายชินวฒัน์ ศิริสมพนัธ์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.301/2561

สง่เอกสารฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

114 จ้างตรวจสอบและบนัทึกข้อมลู 35,925.00         35,925.00         เฉพาะเจาะจง นส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน 35,925.00    นส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.302/2561

ค าขอฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 12 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

115 จ้างท าตรายาง 915.00              915.00              เฉพาะเจาะจง จ.ช่ืนพาณิชย์ 915.00         จ.ช่ืนพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน สธ 1009.1/682

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 19 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

116 จ้างประสานงาน ติดตาม และ 23,750.00         23,750.00         เฉพาะเจาะจง นส.วิไลลกัษณ์ ผลาหาร 23,750.00    นส.วิไลลกัษณ์ ผลาหาร เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.303/2561

รวบรวมเอกสารระบบคณุภาพ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

117 จ้างจดัท า และแก้ไขบนัทึกตา่งๆ 23,750.00         23,750.00         เฉพาะเจาะจง นส.ศิริรัตน์ โพธ์ิรัตน์ 23,750.00    นส.ศิริรัตน์ โพธ์ิรัตน์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.304/2561

ของกลุ่มพฒันาระบบ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

118 จ้างจดัท าคุ๋มือการด าเนินงาน 120,000.00       120,000.00       เฉพาะเจาะจง มลูนิธิเพ่ือการประเมิน 120,000.00  มลูนิธิเพ่ือการประเมิน เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.305/2561

ของคณะท างาน เทคโนโลยฯี เทคโนโลยฯี เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 มค.2561



ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

119 จ้างจดัเก็บเอกสาร 25,000.00         25,000.00         เฉพาะเจาะจง นส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน 25,000.00    นส.ฉตัรแก้ว วฒันมะโน เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.306/2561

เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

120 จ้างตรวจสอบความถกูต้อง 10,000.00         10,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเกียรติรัตน์ สจัจพงษ์ 10,000.00    นายเกียรติรัตน์ สจัจพงษ์ เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.307/2561

และแสดงผลวิเคราะห์ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

121 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 150,000.00       150,000.00       เฉพาะเจาะจง นส.สมหญิง พุ่มทอง 150,000.00  นส.สมหญิง พุ่มทอง เฉพาะเจาะจง มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ย.308/2561

โครงการสง่เสริมการฯ เสนอราคาเหมาะสม ลงวนัที่ 22 มค.2561

ภายในวงเงินงบ

ประมาณ

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 ซือ้ยางรถยนต์ 50,504.00 50,504.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านติวานนต์ยางยนต์ เสนอ

ราคา 50,504 บาท

ร้านติวานนต์ยางยนต์ เสนอราคา 

50,504 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตซ 8/61 ลว. 10 มกราคม 2561

2 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 59,490.00 59,490.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสทุิวสั  แสนสขุ เสนอราคา

 59,490 บาท

นายสทุิวสั  แสนสขุ เสนอราคา 

59,490 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 50/61 ลว. 11 มกราคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

ช่ือหน่วยงาน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่ 1 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้จดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง
รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืก เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



3 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 47,850.00 47,850.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วีนา รุ่งรัตน์จินดา

หาญ เสนอราคา 47,850 บาท

นางสาว วีนา รุ่งรัตน์จินดาหาญ 

เสนอราคา 47,850 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 51/61 ลว. 11 มกราคม 2561

4 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 22,000.00 22,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวฝนทิพย์  กระทรวงไทย

  เสนอราคา 22,000 บาท

นางสาวฝนทิพย์  กระทรวงไทย  

เสนอราคา 22,000 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 52/61 ลว. 11 มกราคม 2561

5 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 29,715.00 29,715.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวรรณ  เอ่ียมจิตติ

รักษ์ เสนอราคา 29,715 บาท

นางสาววิภาวรรณ  เอ่ียมจิตติรักษ์

 เสนอราคา 29,715 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 53/61 ลว. 11 มกราคม 2561

6 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 33,000.00 33,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิวลดัน์  ถนอมจิตร 

เสนอราคา 33,000 บาท

นางสาวศิวลดัน์  ถนอมจิตร เสนอ

ราคา 33,000 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 54/61 ลว. 11 มกราคม 2561

7 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 59,760.00 59,760.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญมาศ เภอบางเข็ม 

เสนอราคา 59,760 บาท

นางสาวเบญมาศ เภอบางเข็ม 

เสนอราคา 59,760 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 50/61 ลว. 11 มกราคม 2561

8 ซือ้วสัดสุ านักงาน จ านวน 2 รายการ 54,000.00 54,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเจริญ เสนอราคา 

54,000 บาท

ร้าน ส.รุ่งเจริญ เสนอราคา 54,000

 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตซ 9/61 ลว. 19 มกราคม 2561

9 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ จ านวน 1 รายการ 84,000.00 84,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเจริญ เสนอราคา 

84,000 บาท

ร้าน ส.รุ่งเจริญ เสนอราคา 84,000

 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตจ 56/61 ลว. 19 มกราคม 2561

11 จ้างท าแผงเหลก็กัน้จราจรและป้ายอลู

มิเมียม จ านวน 2 รายการ

57,780.00 57,780.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั  เสนอ

ราคา 57,780 บาท

บริษัท ตัง้รุ่งเรือง จ ากดั  เสนอ

ราคา 57,780 บาท

คณุภาพของสนิค้าและการบริการ ตจ 58/61 ลว. 23 มกราคม 2561

10 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 75,532.00 75,532.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอบุลวรรณ ชิณเกต ุ 

เสนอราคา 75,532 บาท

นางสาวอบุลวรรณ ชิณเกต ุ เสนอ

ราคา 75,532 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 57/61 ลว. 24 มกราคม 2561

12 เชา่เหมารถตู้พร้อมน า้มนัเชือ้เพลงิ 

จ านวน 1 รายการ

20,000.00 20,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุชว่ย  ใจกว้าง  เสนอ

ราคา 20,000 บาท

นายบญุชว่ย  ใจกว้าง  เสนอราคา

 20,000 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ตจ 59/61 ลว. 25 มกราคม 2561

13 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 78,408.00 78,408.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสริุยา มขุะวาทิน  เสนอ

ราคา 78,408 บาท

นายสริุยา มขุะวาทิน  เสนอราคา 

78,408 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 60/61 ลว. 25 มกราคม 2561

14 จ้างเหมาบนัทึกข้อลู 31,200.00 31,200.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชินโชติ  เป่ียมผล  เสนอ

ราคา 31,200 บาท

นายชินโชติ  เป่ียมผล  เสนอราคา

 31,200 บาท

จ้างตามความรู้ความสามารถ ตจ 61/61 ลว. 26 มกราคม 2561

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจดัจ้างในรอบเดือน…มกราคม 2561................................

(ช่ือหน่วยงาน).................ส านักอาหาร.............................

วนัที่.....5......เดือน...กมุภาพนัธ์....พ.ศ...2561.................



รายช่ือผู้ เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 57,300 57,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.วลญัช์ชยา ถาวรวิสทุธิสกลุ 57,300 น.ส.วลญัช์ชยา ถาวรวิสทุธิสกลุ 57,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.261/61                 3 

มกราคม 2561

2 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 54,210 54,210 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 54,210 น.ส.พรรณพร กาญจนซิม 54,210
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.262/61                 3 

มกราคม 2561

3 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,300 39,300 เฉพาะเจาะจง
นายไพโรจน์ อิศรางกลู ณ 

อยธุยา
39,300 นายไพโรจน์ อิศรางกลู ณ อยธุยา 39,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.263/61                 3 

มกราคม 2561

4 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,300 39,300 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 39,300 นายวรรณชยั โตสวสัดิ์ 39,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.264/61                 3 

มกราคม 2561

5 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 26,520 26,520 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรณ์ประภา วิยะเศษ 26,520 น.ส.ภรณ์ประภา วิยะเศษ 26,520
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.265/61                 3 

มกราคม 2561

6 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 30,000 น.ส.เบญจวรรณ ภู่พะเนียด 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.266/61                 3 

มกราคม 2561

7 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 56,700 56,700 เฉพาะเจาะจง น.ส.พินิตนาฏ จ านงนรินทร์รักษ์ 56,700 น.ส.พินิตนาฏ จ านงนรินทร์รักษ์ 56,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.267/61                 3 

มกราคม 2561

8 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 43,650 43,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.พณิดา โหงออ่น 43,650 น.ส.พณิดา โหงออ่น 43,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.268/61                 3 

มกราคม 2561

9 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 49,740 49,740 เฉพาะเจาะจง น.ส.รินดา บวัทัง่ 49,740 น.ส.รินดา บวัทัง่ 49,740
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.269/61                 3 

มกราคม 2561

10 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,580 35,580 เฉพาะเจาะจง นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 35,580 นางจนัทิราพร วฒิุกมลชยั 35,580
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.270/61                 3 

มกราคม 2561

11 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,420 39,420 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรินทร์ธร พงศ์ธนาธีรพร 39,420 น.ส.วรินทร์ธร พงศ์ธนาธีรพร 39,420
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.271/61                 3 

มกราคม 2561

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง
ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



12 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 43,800 43,800 เฉพาะเจาะจง นายบญุเสริม ผกัใหม 43,800 นายบญุเสริม ผกัใหม 43,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.272/61                 3 

มกราคม 2561

13 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,900 39,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.นิตยา บญุน ามา 39,900 น.ส.นิตยา บญุน ามา 39,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.273/61                 3 

มกราคม 2561

14 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,040 32,040 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 32,040 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 32,040
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.274/61                 3 

มกราคม 2561

15 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 40,800 40,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุณีย์ ชษุณานันท์ 40,800 น.ส.อษุณีย์ ชษุณานันท์ 40,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.275/61                 3 

มกราคม 2561

16 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,650 34,650 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิระยา มณีกลาง 34,650 น.ส.วิระยา มณีกลาง 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.276/61                 3 

มกราคม 2561

17 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,350 31,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 31,350 น.ส.สธุามาศ ชชัวาลกิจกลุ 31,350
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.277/61                 3 

มกราคม 2561

18 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,350 31,350 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฉตัรรวี เครืออยู่ 31,350 น.ส.ฉตัรรวี เครืออยู่ 31,350
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.278/61                 3 

มกราคม 2561

19 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 81,000 81,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายรุ้ง ทยุเที่ยงสตัย์ 81,000 น.ส.สายรุ้ง ทยุเที่ยงสตัย์ 81,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.279/61                 3 

มกราคม 2561

20 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,240 36,240 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัจิรา หวงัดี 36,240 น.ส.ณฐัจิรา หวงัดี 36,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.280/61                 3 

มกราคม 2561

21 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 64,710 64,710 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 64,710 น.ส.พชัราภรณ์ จมุวรรณา 64,710
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.281/61                 3 

มกราคม 2561

22 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,900 33,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติยา ขาวลาจนัทร์ 33,900 น.ส.รัตติยา ขาวลาจนัทร์ 33,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.282/61                 3 

มกราคม 2561

23 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,380 31,380 เฉพาะเจาะจง น.ส.มลธิชา ชาญประเสริฐ 31,380 น.ส.มลธิชา ชาญประเสริฐ 31,380
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.283/61                 3 

มกราคม 2561



24 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,380 31,380 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภา นะกลุจิรเดช 31,380 น.ส.ณิชาภา นะกลุจิรเดช 31,380
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.284/61                 3 

มกราคม 2561

25 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,460 32,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 32,460 น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 32,460
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.285/61                 3 

มกราคม 2561

26 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,020 34,020 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร ชาภกัดี 34,020 น.ส.วิภาพร ชาภกัดี 34,020
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.286/61                 3 

มกราคม 2561

27 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 47,820 47,820 เฉพาะเจาะจง นางวลัยา อภยัสวุรรณ 47,820 นางวลัยา อภยัสวุรรณ 47,820
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.287/61                 3 

มกราคม 2561

28 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,230 31,230 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลธิดา นาขามป้อม 31,230 น.ส.ชลธิดา นาขามป้อม 31,230
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.288/61                 3 

มกราคม 2561

29 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,710 34,710 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลดิา ทรัพย์พะนะ 34,710 น.ส.ชลดิา ทรัพย์พะนะ 34,710
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.289/61                 3 

มกราคม 2561

30 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,480 42,480 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา แสงสขุ 42,480 น.ส.สนิุสา แสงสขุ 42,480
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.290/61                 3 

มกราคม 2561

31 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,200 31,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนากานต์ สนิเธาว์ 31,200 น.ส.ชนากานต์ สนิเธาว์ 31,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.291/61                 3 

มกราคม 2561

32 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 66,180 66,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 66,180 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 66,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.292/61                 3 

มกราคม 2561

33 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 53,040 53,040 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะลวิลัย์ เกตปัุน้ 53,040 น.ส.มะลวิลัย์ เกตปัุน้ 53,040
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.293/61                 3 

มกราคม 2561

34 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,220 32,220 เฉพาะเจาะจง นายวสตุม์ ปานอินทร์ 32,220 นายวสตุม์ ปานอินทร์ 32,220
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.294/61                 3 

มกราคม 2561

35 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์ 45,000 นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์ 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.295/61                 3 

มกราคม 2561



36 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 51,540 51,540 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิ่น 51,540 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิ่น 51,540
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.296/61                 3 

มกราคม 2561

37 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 66,990 66,990 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 66,990 น.ส.ปณิชา เทพยหุะ 66,990
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.297/61                 3 

มกราคม 2561

38 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 46,590 46,590 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 46,590 น.ส.ปาจารีย์ เกยานนท์ 46,590
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.298/61                 3 

มกราคม 2561

39 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา เพชรด า 31,500 นางรัตนา เพชรด า 31,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.299/61                 3 

มกราคม 2561

40 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 48,300 48,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 48,300 น.ส.วารินทร์ สารเข่ือนแก้ว 48,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.300/61                 3 

มกราคม 2561

41 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,400 44,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ ทองแม้น 44,400 น.ส.กนกวรรณ ทองแม้น 44,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.301/61                 3 

มกราคม 2561

42 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายภานกุร บญุสละ 45,000 นายภานกุร บญุสละ 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.302/61                 3 

มกราคม 2561

43 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,900 30,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรจิรา ครุฑานชุ 30,900 น.ส.อรจิรา ครุฑานชุ 30,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.303/61                 3 

มกราคม 2561

44 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,200 31,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 31,200 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 31,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.304/61                 3 

มกราคม 2561

45 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชา สทิธิกลุนะ 30,000 น.ส.อภิชา สทิธิกลุนะ 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.305/61                 3 

มกราคม 2561

46 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 51,390 51,390 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม 51,390 น.ส.จิราพร จุ้ยใจเหิม 51,390
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.306/61                 3 

มกราคม 2561

47 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,750 33,750 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา ทองอทุิศ 33,750 น.ส.ปนัดดา ทองอทุิศ 33,750
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.307/61                 3 

มกราคม 2561



48 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,900 42,900 เฉพาะเจาะจง นายรักษ์ ฤทธ์ิฤาดี 42,900 นายรักษ์ ฤทธ์ิฤาดี 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.308/61                 3 

มกราคม 2561

49 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,180 42,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชามญชุ์ รัตนจริยาคณุ 42,180 น.ส.พิชามญชุ์ รัตนจริยาคณุ 42,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.309/61                 3 

มกราคม 2561

50 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นายไกรสทิธ์ิ 75,000 นายไกรสทิธ์ิ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.310/61                 3 

มกราคม 2561

51 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 59,460 59,460 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราณี แซด่า่น 59,460 น.ส.วราณี แซด่า่น 59,460
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.311/61                 3 

มกราคม 2561

52 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 49,500 49,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมวิมล สกลุกนัต์ 49,500 น.ส.พิมวิมล สกลุกนัต์ 49,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.312/61                 3 

มกราคม 2561

53 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,300 33,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณชัชา ห่อเกียรติ 33,300 น.ส.ณชัชา ห่อเกียรติ 33,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.313/61                 3 

มกราคม 2561

54 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,400 32,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 32,400 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 32,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.314/61                 3 

มกราคม 2561

55 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,450 42,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 42,450 น.ส.สรุอยยา ชยัชนะเดช 42,450
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.315/61                 3 

มกราคม 2561

56 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 51,180 51,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรลกัษณ์ หล้าจนัทร์ดา 51,180 น.ส.วรลกัษณ์ หล้าจนัทร์ดา 51,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.316/61                 3 

มกราคม 2561

57 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,100 32,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.สวุิมล บงัพิมาย 32,100 น.ส.สวุิมล บงัพิมาย 32,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.317/61                 3 

มกราคม 2561

58 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,310 44,310 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 44,310 น.ส.พชัรภา โพธิตาปนะ 44,310
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.318/61                 3 

มกราคม 2561

59 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,900 42,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 42,900 น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.319/61                 3 

มกราคม 2561



60 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,600 30,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤษณา แดงโสภณ 30,600 น.ส.กฤษณา แดงโสภณ 30,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.320/61                 3 

มกราคม 2561

61 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,760 44,760 เฉพาะเจาะจง น.ส.พจนาถ วิเศษกลุ 44,760 น.ส.พจนาถ วิเศษกลุ 44,760
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.321/61                 3 

มกราคม 2561

62 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 51,450 51,450 เฉพาะเจาะจง น.ส.วณิชยา หอมกลบ 51,450 น.ส.วณิชยา หอมกลบ 51,450
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.322/61                 3 

มกราคม 2561

63 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 39,000 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 39,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.323/61                 3 

มกราคม 2561

64 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,480 42,480 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรินญา สงิห์เอ่ียม 42,480 น.ส.ศรินญา สงิห์เอ่ียม 42,480
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.324/61                 3 

มกราคม 2561

65 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,980 31,980 เฉพาะเจาะจง น.ส.สดุารัตน์ ขนุจนัดี 31,980 น.ส.สดุารัตน์ ขนุจนัดี 31,980
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.325/61                 3 

มกราคม 2561

66 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,370 32,370 เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 32,370 น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 32,370
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.326/61                 3 

มกราคม 2561

67 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,050 34,050 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรุณี พ่อค้า 34,050 น.ส.อรุณี พ่อค้า 34,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.327/61                 3 

มกราคม 2561

68 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,360 33,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.อษุา พ่อค้า 33,360 น.ส.อษุา พ่อค้า 33,360
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.328/61                 3 

มกราคม 2561

69 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,180 45,180 เฉพาะเจาะจง น.ส.สโรชิน ทองคุ้ม 45,180 น.ส.สโรชิน ทองคุ้ม 45,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.329/61                 3 

มกราคม 2561

70 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 36,000 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 36,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.330/61                 3 

มกราคม 2561

71 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธันย์ชนก ชา่งเจริญ 30,000 น.ส.ธันย์ชนก ชา่งเจริญ 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.331/61                 3 

มกราคม 2561



72 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง นายธนนารถ คล้ายด า 34,500 นายธนนารถ คล้ายด า 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.332/61                 3 

มกราคม 2561

73 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,040 35,040 เฉพาะเจาะจง
น.ส.นภาวรรณ ทองประไพ

พกัตร์
35,040 น.ส.นภาวรรณ ทองประไพพกัตร์ 35,040

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.333/61                 3 

มกราคม 2561

74 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางจรีุรัตน์ ห่อเกียรติ 75,000 นางจรีุรัตน์ ห่อเกียรติ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.334/61                 3 

มกราคม 2561

75 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,200 31,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงใจ เวชวิรุฬศ์ 31,200 น.ส.ดวงใจ เวชวิรุฬศ์ 31,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.335/61                 3 

มกราคม 2561

76 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,200 31,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.ก่ิงกาญน์ ประไพพงศ์ 31,200 น.ส.ก่ิงกาญน์ ประไพพงศ์ 31,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.336/61                 3 

มกราคม 2561

77 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,500 37,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 37,500 น.ส.เปมิกา เครืออยู่ 37,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.337/61                 3 

มกราคม 2561

78 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 49,200 49,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.อญัชลุ ีทมุแสน 49,200 น.ส.อญัชลุ ีทมุแสน 49,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.338/61                 3 

มกราคม 2561

79 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,200 31,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์ทิวา แสงกดุเลาะ 31,200 น.ส.จนัทร์ทิวา แสงกดุเลาะ 31,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.339/61                 3 

มกราคม 2561

80 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 40,800 40,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา ธิค าลอง 40,800 น.ส.จิตรา ธิค าลอง 40,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.340/61                 3 

มกราคม 2561

81 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 41,250 41,250 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 41,250 น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 41,250
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.341/61                 3 

มกราคม 2561

82 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 41,250 41,250 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 41,250 น.ส.สมหญิง สมสขุ 41,250
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ./34261                 3 

มกราคม 2561

83 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 37,500 37,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 37,500 น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 37,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.343/61                 3 

มกราคม 2561



84 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,200 31,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.สทุามาศ ขนุเอม 31,200 น.ส.สทุามาศ ขนุเอม 31,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.344/61                 3 

มกราคม 2561

85 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,600 30,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.อนสุสรา สขุประเสริฐ 30,600 น.ส.อนสุสรา สขุประเสริฐ 30,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.345/61                 3 

มกราคม 2561

86 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 42,930 42,930 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 42,930 น.ส.ปรียาภรณ์ พงษ์เผือก 42,930
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.346/61                 3 

มกราคม 2561

87 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 53,100 53,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภจูฑุา ศรีวิลยั 53,100 น.ส.ภจูฑุา ศรีวิลยั 53,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.347/61                 3 

มกราคม 2561

88 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 33,120 33,120 เฉพาะเจาะจง น.ส.สภุาภรณ์ ปัน้ผล 33,120 น.ส.สภุาภรณ์ ปัน้ผล 33,120
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.348/61                 3 

มกราคม 2561

89 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,600 30,600 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 30,600 นายปรัชญา ดรุณพงศ์ 30,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.349/61                 3 

มกราคม 2561

90 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 36,300 36,300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 36,300 น.ส.ธัญญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 36,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.350/61                 3 

มกราคม 2561

91 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,190 44,190 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 44,190 น.ส.ศศิธร สขุส าราญ 44,190
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.351/61                 3 

มกราคม 2561

92 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,880 44,880 เฉพาะเจาะจง น.ส.กญัฐิกา อินทามระ 44,880 น.ส.กญัฐิกา อินทามระ 44,880
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.352/61                 3 

มกราคม 2561

93 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 57,900 57,900 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 57,900 น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดาลอ าไพ 57,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.353/61                 3 

มกราคม 2561

94 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 41,400 41,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 41,400 น.ส.แก้วขวญั ดอนพงไพร 41,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.354/61                 3 

มกราคม 2561

95 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 39,000 น.ส.อชัฌา เพชรสลบัแก้ว 39,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.355/61                 3 

มกราคม 2561



96 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 51,600 51,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 51,600 น.ส.จฬุาลกัษณ์ มฤคสนธิ 51,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.356/61                 3 

มกราคม 2561

97 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ฑิมณตรี 2,100 หจก.ฑิมณตรี 2,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.357/61                 3 

มกราคม 2561

98 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 44,400 44,400 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาพร โพธ์ิจ าศีล 44,400 น.ส.วิภาพร โพธ์ิจ าศีล 44,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.358/61                 3 

มกราคม 2561

99 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิดาวรรณ ดวงจินดา 30,000 น.ส.ธิดาวรรณ ดวงจินดา 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.359/61                 3 

มกราคม 2561

100 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทกานต์ จนัทเวช 31,500 น.ส.จนัทกานต์ จนัทเวช 31,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.360/61                 3 

มกราคม 2561

101 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,950 31,950 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปภสัรา พิรุณเจริญพร 31,950 น.ส.ปภสัรา พิรุณเจริญพร 31,950
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.361/61                 3 

มกราคม 2561

102 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 46,500 46,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลศิ 46,500 น.ส.ณฐักานต์ ล า้เลศิ 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.362/61                 3 

มกราคม 2561

103 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 10,470 10,470 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 10,470 น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 10,470
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.363/61                 3 

มกราคม 2561

104 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดารณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดารณี หมู่ขจรพนัธ์ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.364/61                 3 

มกราคม 2561

105 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทกานต์ จนัทะเวช 39,000 น.ส.จนัทกานต์ จนัทะเวช 39,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.365/61                 3 

มกราคม 2561

106 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล กรกชกร 75,000 นางศรีนวล กรกชกร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.366/61                 3 

มกราคม 2561

107 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 81,000 81,000 เฉพาะเจาะจง นางนฤมล โกมลเสวิน 81,000 นางนฤมล โกมลเสวิน 81,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.367/61                 3 

มกราคม 2561



108 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางถาวินี จารุพิสฐิธร 75,000 นางถาวินี จารุพิสฐิธร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.368/61                 3 

มกราคม 2561

109 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 54,330 54,330 เฉพาะเจาะจง น.ส.ประชมุพร สองบาง 54,330 น.ส.ประชมุพร สองบาง 54,330
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.369/61                 3 

มกราคม 2561

110 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรา กลิ่นค าหอม 31,500 น.ส.ภทัรา กลิ่นค าหอม 31,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.370/61                 3 

มกราคม 2561

111 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 49,500 49,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.อิชยา ดาวเรือง 49,500 น.ส.อิชยา ดาวเรือง 49,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.371/61                 3 

มกราคม 2561

112 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 32,310 32,310 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพริมา แสงรัตน์ 32,310 น.ส.พิมพริมา แสงรัตน์ 32,310
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.372/61                 3 

มกราคม 2561

113 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 35,610 35,610 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 35,610 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 35,610
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.373/61                 3 

มกราคม 2561

114 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 45,000 น.ส.จารุวรรณ สวุรรณก าเนิด 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.374/61                 3 

มกราคม 2561

115 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 26,100 26,100 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 26,100 น.ส.ณิศรา โชติขนุทด 26,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.375/61                 3 

มกราคม 2561

116 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.376/61                 3 

มกราคม 2561

117 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรศปุต์ 30,000 น.ส.ชลเกษตร ชีรศปุต์ 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.377/61                 3 

มกราคม 2561

118 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 31,800 31,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 31,800 น.ส.จิตติกา สทุธะลกัษณ์ 31,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.378/61                 3 

มกราคม 2561

119 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 80,130 80,130 เฉพาะเจาะจง นายคมสนั เลศิประเสริฐ 80,130 นายคมสนั เลศิประเสริฐ 80,130
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.379/61                 3 

มกราคม 2561



120 จ้างพิมพ์หนังสอื 145,000 145,000 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานกิจการโรงพิมพ์

องค์การสงเคราะห์
145,000

ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การ

สงเคราะห์
145,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.380/61                 3 

มกราคม 2561

121 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 17,800 17,800 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 17,800 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 17,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.381/61               12 

มกราคม 2561

122 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ฑิมณตรี 22,500 หจก.ฑิมณตรี 22,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.382/61               15 

มกราคม 2561

123 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 28,800 28,800 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 28,800 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 28,800
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.383/61               15 

มกราคม 2561

124 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 8,400 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 8,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.384/61               15 

มกราคม 2561

125 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 4,770 4,770 เฉพาะเจาะจง นายจีระยทุธ ตธุรรม 4,770 นายจีระยทุธ ตธุรรม 4,770
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.385/61               15 

มกราคม 2561

126 จ้างท าสื่อ  - เฉพาะเจาะจง
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.386/61               19 

มกราคม 2562

127 จ้างท าตรายาง 2,715 2,715 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,715 ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์ 2,715
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.387/61               19 

มกราคม 2561

128 จ้างที่ปรึกษา 200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง
อ.วิญญ ูศกัดาทรและคณะ 

ศนูย์บริการธุรกิจอตุสาหกรรม
200,000

อ.วิญญ ูศกัดาทรและคณะ 

ศนูย์บริการธุรกิจอตุสาหกรรม
200,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.388/61               26 

มกราคม 2561

129 จ้างที่ปรึกษา 280,000 280,000 เฉพาะเจาะจง
รศ.ดรประภาศรี เทพรักษาและ

คณะ ม.ธรรมศาสตร์
280,000

รศ.ดรประภาศรี เทพรักษาและ

คณะ ม.ธรรมศาสตร์
280,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.389/61               26 

มกราคม 2561

130 จ้างที่ปรึกษา 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง รศ.ดร.อศิศร เสวตวิวฒัน์ 120,000 รศ.ดร.อศิศร จินดาประเสริฐ 120,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.390/61               26 

มกราคม 2561

131 จ้างที่ปรึกษา 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.อพชัชา จินดาประเสริฐ 120,000 ผศ.ดร.อพชัชา จินดาประเสริฐ 120,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.391/61               26 

มกราคม 2561



132 จ้างที่ปรึกษา 240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง อ.มาฤดี ผอ่งพิพฒัน์พงศ์ 240,000 อ.มาฤดี ผอ่งพิพฒัน์พงศ์ 240,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.392/61               26 

มกราคม 2561

133 จ้างที่ปรึกษา 360,000 360,000 เฉพาะเจาะจง
ดร.อมัพร แซเ่อียวและคณะ  

ม.ขอนแกน่
360,000

ดร.อมัพร แซเ่อียวและคณะ  ม.

ขอนแกน่
360,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.393/61               26 

มกราคม 2561

134 จ้างที่ปรึกษา 80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.ศิวฒัน์ ไทยอดุม 80,000 ผศ.ดร.ศิวฒัน์ ไทยอดุม 80,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.394/61               26 

มกราคม 2561

135 จ้างที่ปรึกษา 80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 80,000 ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ 80,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.395/61               19 

มกราคม 2571

136 จ้างที่ปรึกษา 160,000 160,000 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.จิตรา สงิห์ทอง 160,000 ผศ.ดร.จิตรา สงิห์ทอง 160,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.396/61               26 

มกราคม 2561

137 จ้างที่ปรึกษา 160,000 160,000 เฉพาะเจาะจง ดร.พงพงษ์ สทุธิรักษ์ 160,000 ดร.พงพงษ์ สทุธิรักษ์ 160,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.397/61               26 

มกราคม 2561

138 จ้างที่ปรึกษา 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา 120,000 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา 120,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.398/61               26 

มกราคม 2561

139 จ้างที่ปรึกษา 240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง
    อ.เนตรนภิส ออ๋งสวุรรณ    

และคณะ ม.สงขลานครินทร์
240,000

    อ.เนตรนภิส ออ๋งสวุรรณ    

และคณะ ม.สงขลานครินทร์
240,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.399/61               26 

มกราคม 2561

140 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ ชยัวงค์ 3,600 นายสมพงษ์ ชยัวงค์ 3,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.400/61               26 

มกราคม 2561

141 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมสรุกะ 36,000 นายกรณยั พิมสรุกะ 36,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.401/61               31 

มกราคม 2561

142 จ้างซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 9,052 9,052 เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 9,052 ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส 9,052
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.402/61               31 

มกราคม 2561

143 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายกรณยั พิมสรุกะ 5,000 นายกรณยั พิมสรุกะ 5,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.403/61               31 

มกราคม 2561



144 จ้างเปลี่ยนถา่ยน า้มนัเคร่ือง 6,253.62 6,253.62 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า นนทบรีุ 6,253.62 บ.โตโยต้า นนทบรีุ 6,253.62
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.404/61               31 

มกราคม 2561

145 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 20,000 น.ส.เกตสุดุา เต็มใจ 20,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.405/61               31 

มกราคม 2561

146 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัพิกา ใจด า 20,000 น.ส.อมัพิกา ใจด า 20,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.406/61               31 

มกราคม 2561

147 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 8,250 8,250 เฉพาะเจาะจง ร้านก็อปปี ้ปริน้ 8,250 ร้านก็อปปี ้ปริน้ 8,250
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.407/61               31 

มกราคม 2561

148 จ้างรถตู้ปรับอากาศ 28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั บรรจง 28,000 นายฉตัรชยั บรรจง 28,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.408/61               31 

มกราคม 2561

149 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เชาวล ีรัตนมุ่งเมฆา 50,000 น.ส.เชาวล ีรัตนมุ่งเมฆา 50,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.409/61               31 

มกราคม 2561

150 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 20,000 น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 20,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.410/61               31 

มกราคม 2561

151 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน 20,940 20,940 เฉพาะเจาะจง น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 20,940 น.ส.สนิุสา ธรรมชาติ 20,940
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน วงเงินงบประมาณ

บจ.อ.411/61               31 

มกราคม 2561

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ดา่นอาหารและยา

ท่าเรือแหลมฉบงั
27,500.00         27,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 27,500.00    น.ส.วรรณพร  ซาเมืองศรี 27,500.00     มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.108/61 ลว. 15 ม.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

ส านักดา่นอาหารและยา

วนัที่     31     เดือน     มกราคม    พ.ศ. 2561

รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



2
ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานตรวจ

ติดตามและปราบปราม
22,000.00         22,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชมน  ขนัทอง 22,000.00    น.ส.ณิชมน  ขนัทอง 22,000.00     มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.118/61 ลว. 31 ม.ค. 61

๑ ซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ ๑๐,๔๓๓ ๑๐,๔๓๓ เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑๐,๔๓๓ ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส ๑๐,๔๓๓
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๕๙/๒๕๖๑     วนัที่ ๙/

๑/๒๕๖๑

๒
จ้างเหมาปฏิบตัิงาน ตัง้แตม่ค๖๑-มีค

๖๑ จ านวน ๑๑  รายการ
๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศินี ใจปลืม้ ๓๖,๐๐๐ นางสาวเกศินี ใจปลืม้ ๓๖,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๐/๒๕๖๑     วนัที่ ๙/

๑/๒๕๖๑

๓
พิมพ์แผน่พบันมโรงเรียนปลอดภยั 

เด็กไทยแข็งแรง
๔๘๙,๖๐๐ ๔๘๙,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ จ ากดั ๔๘๙,๖๐๐ บ.ทีเอส อินเตอร์พริน้ จ ากดั ๔๘๙,๖๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๑/๒๕๖๑     วนัที่ ๙/

๑/๒๕๖๑

๔ โครงการประเมินผลสมัฤทธ์ิการเผยแพร่ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางจินตนา เทียมทิพร ๕๐๐,๐๐๐ นางจินตนา เทียมทิพร ๕๐๐,๐๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๒/๒๕๖๑     วนัที่ ๙/

๑/๒๕๖๑

๕

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สนบ.

เชียงราย ณ บ.สวนส้มทรายทอง (ไป

กลบั)

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสรีุวรรณ์ สมแก้ว ๓๐,๐๐๐ นางสรีุวรรณ์ สมแก้ว ๓๐,๐๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๓/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๐/๑/๒๕๖๑

๖ จ้างท าของที่ระลกึ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา กณัเกตุ ๑,๕๐๐ นางสาวปาณิสรา กณัเกตุ ๑,๕๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๔/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๐/๑/๒๕๖๑

(ช่ือหน่วยงาน)...............กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค.................

วนัที่...๑...เดือน.....กมุภาพนัธ์......พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

วิธีซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน....มกราคม...๒๕๖๑......

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้างล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่ซือ้หรือจ้าง ราคากลาง



๗ กระเป๋าใสเ่อกสาร ๖๙,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เจ. แบคอินดสัตรี จ ากดั ๖๙,๐๐๐ บ.เจ.เจ. แบคอินดสัตรี จ ากดั ๖๙,๐๐๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๕/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๕/๑/๒๕๖๑

๘

พิมพ์หนังสอื เร่ือง เสริมสร้าง

พฤติกรรมการบริโภคห่างไกลโรค 

NCDs

๒๖๙,๖๔๐ ๒๖๙,๖๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๒๖๙,๖๔๐ หจก. เอ็น.เอ.รัตนะเทรดดิง้ ๒๖๙,๖๔๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๖/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๕/๑/๒๕๖๑

๙ การผลติสื่อน าเสนอผลงานของอย. ๑๘๕,๑๑๐ ๑๘๕,๑๑๐ เฉพาะเจาะจง บ.โนวา อินเตอร์แอ็ด จ ากดั ๑๘๕,๑๑๐ บ.โนวา อินเตอร์แอ็ด จ ากดั ๑๘๕,๑๑๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๗/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๙/๑/๒๕๖๑

๑๐ ผลติคู่มือ รวม(เร่ือง)เด็ด สะเก็ดความรู้ ๔๘๙,๙๕๐ ๔๘๙,๙๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น วาย พี แพ็คเกจจิง้ จ ากดั ๔๘๙,๙๕๐ บ.เอ็น วาย พี แพ็คเกจจิง้ จ ากดั ๔๘๙,๙๕๐
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๘/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๙/๑/๒๕๖๑

๑๑
โครงการส ารวจความคิดเห็นและ

คา่นิยม
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ๕๐๐,๐๐๐ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ๕๐๐,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๖๙/๒๕๖๑     วนัที่ 

๑๙/๑/๒๕๖๑

๑๒
ออกแบบและพิมพ์ใบประกาศเกียรติ

คณุ
๘,๐๒๕ ๘,๐๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.ร าไทยเพลส จ ากดั ๘,๐๒๕ บ.ร าไทยเพลส จ ากดั ๘,๐๒๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๐/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๔/๑/๒๕๖๑

๑๓
จ้างเหมาปฏิบตัิงานเดือนกมุภาพนัธ์ 

จ านวน ๗  รายการ
๑๖,๕๕๐ ๑๖,๕๕๐ เฉพาะเจาะจง นายชยัภทัร เปมะวิภาต ๑๖,๕๕๐ นายชยัภทัร เปมะวิภาต ๑๖,๕๕๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๑/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๔/๑/๒๕๖๑

๑๔
จ้างเหมาปฏิบตัิงานเดือนกมุภาพนัธ์ -

พฤษภาคม จ านวน ๑๒ รายการ
๗๔,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายทวชา เพชรบญุยงั ๗๔,๐๐๐ นายทวชา เพชรบญุยงั ๗๔,๐๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๒/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๔/๑/๒๕๖๑

๑๕
จ้างเหมาปฏิบตัิงานเดือนกมุภาพนัธ์ -

พฤษภาคม จ านวน ๑๓ รายการ
๗๗,๔๐๐ ๗๗,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์ ๗๗,๔๐๐ นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์ ๗๗,๔๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๓/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๔/๑/๒๕๖๑

๑๖ ซอ่มกล้องบนัทึกภาพ ๖,๔๒๐ ๖,๔๒๐ เฉพาะเจาะจง
บ.พีเค จเูนียร์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากดั
๖,๔๒๐

บ.พีเค จเูนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากดั
๖,๔๒๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บจ.พศ.๗๔/๒๕๖๑     วนัที่ 

๒๙/๑/๒๕๖๑



๑๗ กระดาษถา่ยเอกสาร เอ๔ ๓๑,๖๕๑ ๓๑,๖๕๑ เฉพาะเจาะจง
บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

 จ ากดั
๓๑,๖๕๑

บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากดั
๓๑,๖๕๑

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

     บซ.พศ.๖/๒๕๖๑         วนัที่ 

๒๔/๑/๒๕๖๑

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 9,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฑิมณตรี 9,000 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฑิมณตรี 9,000.00 คณุภาพดีตามความต้องการ คบจ.44/2561 ลว.15มค.61

วนัที่ 22-24 มค.61 จ.สมทุรสงคราม สธ.1006.1/277 ลว.31 มค.61

วนัที่ 25-26 มค.61 จ.ราชบรีุ  

2 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 24,000.00 24,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. คณายนต์ เบสท์  แทรเวิล 24,000.00 บ. คณายนต์ เบสท์  แทรเวิล 24,000.00 คณุภาพดีตามความต้องการ คบจ.43/2561 ลว.15 มค.61

ส าหรับวนัที่ 22,26 มค.61 เซอร์วิส จ ากดั เซอร์วิส จ ากดั สธ.1006.1/276 ลว.31มค.61

จ.ชลบรีุ

3 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3 วนั 19,200.00 19,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฑิมณตรี 19,200.00 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ฑิมณตรี 19,200.00 คณุภาพดีตามความต้องการ คบจ.42/2561 ลว.15 มค.61

วนัที่ 22 มค.61 /2 คนั ตอ่คนั3200บาท /6,400 บาท สธ.1006.1/278 ลว.31 มค.61

วนัที่ 23 มค.61 /2 คนั ตอ่คนั3200บาท/6,400 บาท

วนัที่ 24 มค.61 /2 คนั ตอ่คนั3200บาท/6,400 บาท

แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซือ้หรือจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซือ้ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนักควบคุมเคร่ืองส ำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง).......

วันที่      เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือน    ธันวาคม 2560

(ช่ือหน่วยงาน)     กอง สง่เสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

วนัที่     31     เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง



1
ซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ หมายเลข

ทะเบียน นง 5193 นนทบรีุ
3,317.00           3,317.00 เฉพาะเจาะจง

ติวานนท์ยางยนต์

เสนอราคา 3,317 บาท

ติวานนท์ยางยนต์

วงเงิน 3,317 บาท

มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.5/2561

ลว.12 มกราคม 2561

2 ซือ้กระดาษถา่ยเอกสาร A4 34,967.60         34,967.60         เฉพาะเจาะจง
บ.ดับ๊เบิ๊ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

จ ากดั เสนอราคา 34,967.60

บ.ดับ๊เบิ๊ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี

จ ากดั วงเงิน 34,967.60

มีคณุภาพและบริการดี ใบสัง่ซือ้ที่ บซส.6/2561

ลว.22 มกราคม 2561

3 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายมณฑป ดิษกลุ

เสนอราคา 25,500 บาท

นายมณฑป ดิษกลุ

วงเงิน 25,500 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.61/2561 

ลว. 8 มกราคม 2561

4
จ้างท าเอกสารตามโครงการส ารวจ

ศกัยภาพของสถานที่ผลติฯ
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง

สามชยั 2017

เสนอราคา 50,000 บาท

สามชยั 2017

วงเงิน 50,000 บาท

คณุลกัษณะของงานจ้างตรง

กบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.62/2561 

ลว. 12 มกราคม 2561

5 จ้างท าตรายาง 4,505.00 4,505.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์

เสนอราคา 4,505 บาท

ร้าน จ.ช่ืนพาณิชย์

วงเงิน 4,505 บาท

คณุลกัษณะของงานจ้างตรง

กบัความต้องการใช้งาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.63/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

6 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,760.00 79,760.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวจิราภรณ์  พลขนัธุ์

เสนอราคา 79,760 บาท

นางสาวจิราภรณ์  พลขนัธุ์

วงเงิน 79,760 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.64/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

7 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 87,960.00 87,960.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิษฐ์พิชญ์  สตีบตุร

เสนอราคา 87,960 บาท

นางสาวศิษฐ์พิชญ์  สตีบตุร

วงเงิน 87,960 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.65/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

8 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 85,480.00 85,480.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริภสัสร  รอดทอง

เสนอราคา 85,480 บาท

นางสาวศิริภสัสร  รอดทอง

วงเงิน 85,480 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.66/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

9 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 71,040.00 71,040.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววีรวรรณ  บญุประกอบ

เสนอราคา 71,040 บาท

นางสาววีรวรรณ  บญุประกอบ

วงเงิน 71,040 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.67/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

10 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 79,040.00 79,040.00 เฉพาะเจาะจง
นางจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ

เสนอราคา 79,040 บาท

นางจตพุร  ศรีพฤทธ์ิเกียรติ

วงเงิน 79,040 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.68/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

11 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวเบญจวรรณ  งามวนั

เสนอราคา 60,000 บาท

นางสาวเบญจวรรณ  งามวนั

วงเงิน 60,000 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.69/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

12 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 50,880.00 50,880.00 เฉพาะเจาะจง
นายสรศกัดิ์  ทองยน่

เสนอราคา 50,880 บาท

นายสรศกัดิ์  ทองยน่

วงเงิน 50,880 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.70/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

13 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวเกวล ี หลงผดงุ

เสนอราคา 47,200 บาท

นางสาวเกวล ี หลงผดงุ

วงเงิน 47,200 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.71/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

14 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 44,960.00 44,960.00 เฉพาะเจาะจง
นายเวชประสทิธ์ิ  หนุ่มเจริญ

เสนอราคา 44,960 บาท

นายเวชประสทิธ์ิ  หนุ่มเจริญ

วงเงิน 44,960 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.72/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

15 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 60,920.00 60,920.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวธันยทิพย์  ชยานันท์

เสนอราคา 60,920 บาท

นางสาวธันยทิพย์  ชยานันท์

วงเงิน 60,920 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.73/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561

16 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 71,520.00 71,520.00 เฉพาะเจาะจง
นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์

เสนอราคา 71,520 บาท

นายกิตติทศัน์  พลูสวสัดิ์

วงเงิน 71,520 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.74/2561 

ลว. 19 มกราคม 2561



17 จ้างเหมาส ารวจสถานที่ผลติ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมลกัษณ์  คงเมือง

เสนอราคา 100,000 บาท

นายสมลกัษณ์  คงเมือง 

วงเงิน 100,000 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.75/2561 

ลว. 23 มกราคม 2561

18 จ้างเหมาส ารวจสถานที่ผลติ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายศภุิวฒั  ขนุพิทกัษ์

เสนอราคา 100,000 บาท

นายศภุิวฒั  ขนุพิทกัษ์

วงเงิน 100,000 บาท

ความรู้ความสามารถและความ

เหมาะสมในงาน

ใบสัง่จ้างที่ บจส.76/2561 

ลว. 23 มกราคม 2561

 แบบ สชร.1

เลขที่และวนัที่ของสญัญา

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

1 กระดาษถา่ยเอกสาร 34,967.60         34,967.60         เฉพาะเจาะจง บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จก. บ.ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จก.  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้  เลขที่ บซ.ว. 4/61

เสนอราคา 34,967.60 บาท จดัซือ้ในราคา 34,967.60 บาท ลงวนัที่ 10 ม.ค.61

2 จ้างถา่ยเอกสาร 20,476.80         20,476.80         เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้าง เลขที่ บจ.ว.27/61

เสนอราคา 20,476.80 บาท ราคาจ้าง 20,476.80 บาท ลงวนัที่  12 มค.61

3 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 89,040              89,040              เฉพาะเจาะจง นายวนัชยั  แก้วด้วง นายวนัชยั   แก้ด้วง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.28/61

8 งวด เสนอราคา 89,040  บาท ราคาจ้าง 89,040  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

4 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 86,400              86,400              เฉพาะเจาะจง น.ส.พรรณรัตน์ ขนุมิน น.ส.พรรณรัตน์ ขนุมิน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.29/61

3 งวด เสนอราคา 86,400  บาท ราคาจ้าง 86,400  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

5 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 83,400              83,400              เฉพาะเจาะจง นส.ณฐัณิชา   วงษ์ค าภา นส.ณฐัณิชา   วงษ์ค าภา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.30/61

 5 งวด เสนอราคา 83,400  บาท ราคาจ้าง 86,400  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

6 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 16,680              16,680              เฉพาะเจาะจง นส.ดารุณี  จิตประสาน นส.ดารุณี  จิตประสาน  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.31/61

เสนอราคา 16,680  บาท ราคาจ้าง 16,680 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

7 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 89,040              89,040              เฉพาะเจาะจง น.ส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี น.ส.ศศิวรรณ  เสาเสริมศรี  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.32/61

8 งวด เสนอราคา 89,040  บาท ราคาจ้าง 89,040  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

8 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 89,920              89,920              เฉพาะเจาะจง น.ส.มลัลกิา  กนัทา น.ส.มลัลกิา  กนัทา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.33/61

8 งวด เสนอราคา 89,920  บาท ราคาจ้าง 89,920บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ในรอบเดือน  มกรำคม  2561

ช่ือหน่วยงาน ........ส านักควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย (กลุ่มควบคมุวตัถอุนัตราย)

วนัที่    5  เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561

ล าดบั

ที่
งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง

 วงเงินที่จะซือ้

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกและ

และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



9 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 82,100              82,100              เฉพาะเจาะจง น.ส.องัคณา  พดัมา น.ส.องัคณา  พดัมา  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.34/61

 5 งวด เสนอราคา 82,100  บาท ราคาจ้าง 82,100  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

10 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 82,100              82,100              เฉพาะเจาะจง น.ส.เกศินี   วงศ์ไชย น.ส.เกศินี   วงศ์ไชย  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.35/61

 5 งวด เสนอราคา 82,100  บาท ราคาจ้าง 82,100  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

11 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 83,400              83,400              เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพรรณ  เกลีย้งราคี น.ส.พรพรรณ  เกลีย้งราคี  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.36/61

 5 งวด เสนอราคา 83,400  บาท ราคาจ้าง 83,400  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

12 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 59,600              59,600              เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยดา  ยิ่งวฒันไกร น.ส.กลัยดา  ยิ่งวฒันไกร  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.37/61

 5 งวด เสนอราคา 59,600  บาท ราคาจ้าง 59,600 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

13 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 81,500              81,500              เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชชาภา  กองเทพ น.ส.พิชชาภา  กองเทพ  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.38/61

 5 งวด เสนอราคา 81,500  บาท ราคาจ้าง 81,500 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

14 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 71,500              71,500              เฉพาะเจาะจง นายอน ุ เขียวสอาด นายอน ุ เขียวสอาด  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว.39/61

 5 งวด เสนอราคา 71,500  บาท ราคาจ้าง 71,500 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

15 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 75,000              75,000              เฉพาะเจาะจง น.ส.พลอยชนก  เผือกผอ่ง น.ส.พลอยชนก เผือกผอ่ง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว 40/61

 5 งวด เสนอราคา 75,000  บาท ราคาจ้าง 75,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

16 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 59,000              59,000              เฉพาะเจาะจง น.ส.ณฐัณิชา  นวลแสง น.ส.ณฐัณิชา  นวลแสง  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว 41/61

 5 งวด เสนอราคา 59,000 บาท ราคาจ้าง 59,000 บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

17 จ้างเหมาปฏิบตัิงาน 41,200              41,200              เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชาติ น.ส.พิมเพ็ญ  ทองธรรมชาติ  - ความรู้ความสามารถตรงกบังาน ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว 42/61

 5 งวด เสนอราคา 41,200 บาท ราคาจ้าง 41,200  บาท  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ลงวนัที่  17 มค.61

18 จ้างถา่ยเอกสาร 6,200                6,200                เฉพาะเจาะจง ดบัเบิล้ ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว 43/61

เสนอราคา  6,200 บาท ราคาจ้าง 6,200 บาท ลงวนัที่  22 มค.61

19 จ้างเหมารถตู้ 22,400              22400 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  สมัมาขนัธ์ นายฉลอง  สมัมาขนัธ์  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว 44/61

เสนอราคา  22,400 บาท ราคาจ้าง  22,400 บาท ลงวนัที่  22 มค.61

20 ซือ้ของที่ระลกึ 2,600.00           2,600.00           เฉพาะเจาะจง นายธีรวฒิุ  ฆงัคสัสะ นายธีรวฒิุ  ฆงัคสัสะ  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้  เลขที่ บซ.ว. 5/61

เสนอราคา 2,600 บาท จดัซือ้ในราคา 2,600 บาท ลงวนัที่ 22 ม.ค.61

21 กระเป๋าใสเ่อกสาร 10,540              10,540              เฉพาะเจาะจง นายธีรวฒิุ  ฆงัคสัสะ นายธีรวฒิุ  ฆงัคสัสะ  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่ซือ้  เลขที่ บซ.ว. 6/61

เสนอราคา 10,540 บาท จดัซือ้ในราคา  10,540  บาท ลงวนัที่ 22 ม.ค.61

22 จ้างถา่ยเอกสาร 6,248.00           6,248.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ก๊อป ปี ้ปริน้ ร้าน ก๊อป ปี ้ปริน้  - ราคาในวงเงินงบประมาณ ใบสัง่จ้างเลขที่ บจ.ว 45/61



เสนอราคา  6,248  บาท ราคาจ้าง  6,248  บาท ลงวนัที่  23 มค.61

แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซือ้จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่หรือวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 30,000 30,000 จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจนัทร์พร  ย้วยความดี จนัทร์พร  ย้วยความดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   23/2561

เสนอราคา 30,000 บาท ราคาจ้าง  30,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 3 มกราคม 2561

2 30,000 30,000 จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวกนกวรรณ หน่อนาค นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   24/2561

เสนอราคา  72,060 บาท ราคาจ้าง  72,060 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 3 มกราคม 2561

3 จดัจ้างเผยแพร่การเปิดใช้ฐานข้อมลู

อนญุาต

35,310.00         35,310.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ขา่วสด จ ากดั บริษัท ขา่วสด จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  25/2561

โฆษณาผา่นสื่อหนังสอืพิมพ์ เสนอราคา 35,310 บาท ราคาจ้าง  35,310 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 4 มกราคม 2561

4 จดัจ้างเผยแพร่การเปิดใช้ฐานข้อมลู

อนญุาต

35,310.00         35,310.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท มติชน จ ากดั บริษัท มติชน จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  26/2561

โฆษณาผา่นสื่อหนังสอืพิมพ์ เสนอราคา  35,310 บาท ราคาจ้าง  35,310 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 4 มกราคม 2561

5 จดัจ้างเผยแพร่การเปิดใช้ฐานข้อมลู

อนญุาต

28,569.00         28,569.00         จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั 

(มหาชน)

บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากดั 

(มหาชน)

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  27/2561

โฆษณาผา่นสื่อหนังสอืพิมพ์ เสนอราคา  28,569 บาท ราคาจ้าง  28,569 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 4 มกราคม 2561

6 จดัจ้างเฝ้าระวงัและรวบรวมข้อมลู

โฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพเชิงรุกทาง

สื่ออินเทอร์เน็ต

100,000 100,000 จดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท แบ็คยาร์ด จ ากดั บริษัท แบ็คยาร์ด จ ากดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  28/2561

จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซือ้จัดจ้ำงในรอบเดือน.......มกรำคม 2561..................

(ช่ือหน่วยงำน)....ศูนย์จัดกำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.)......

วันที่...31.....เดือน...มกรำคม..พ.ศ....2561...

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือ

จ้ำง

จดัจ้างเจ้าหน้าที่เหมาปฏิบตัิงาน



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอราคา  100,000 บาท ราคาจ้าง  100,000 บาท  - เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ลงวนัที่ 30 มกราคม 2561

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานด้านบริหารและ

บริการของศนูย์บริการฯและศนูย์ให้

ค าปรึกษา

94,050.-บาท 94,050.-บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่เสนอ 94,050.-บาท

นางบงกช เอ่ียมจ ารูญ

ราคาที่จ้าง 94,050.-บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 12/2561

10 ม.ค.61

2 จ้างเหมาบริการงานด้าน

ประชาสมัพนัธ์และให้บริการข้อมลู

68,910.- บาท 68,910.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วีระแพทโกศล

ราคาที่เสนอ 68,910.- บาท

น.ส.ศิรประภา วีระแพทโกศล

ราคาที่จ้าง 68,910.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 13/2561

10 ม.ค.61

3 จ้างเหมาบริการงานด้านจดัท า

เอกสารและตรวจสอบเก่ียวกบัการ

เบิกจา่ยเงิน

66,960.- บาท 66,960.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนันท์

ราคาที่เสนอ 66,960.- บาท

น.ส.ฐิติมาพร สนุทรนันท์

ราคาที่จ้าง 66,960.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 14/2561

10 ม.ค.61

4 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบ

คณุภาพและจดัท าเอกสารเก่ียวกบัการ

เบิกจา่ยเงิน

66,960.- บาท 66,960.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ เจิญทรัพยานันต์

ราคาที่เสนอ 66,960.- บาท

น.ส.จารุวรรณ เจิญทรัพยานันต์

ราคาที่จ้าง 66,960.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 15/2561

10 ม.ค.61

5 จ้างเหมาบริการงานด้าน

ประชาสมัพนัธ์และให้บริการข้อมลู

56,490.- บาท 56,490.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยา พนัธุโพธ์ิ

ราคาที่เสนอ 56,490.- บาท

น.ส.วลัยา พนัธุโพธ์ิ

ราคาที่จ้าง 56,490.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 16/2561

10 ม.ค.61

6 จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการงาน

สารบรรณและงานด้านบริการฯ

37,580.- บาท 37,580.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายลลติ อยู่เยน็

ราคาที่เสนอ 37,580.- บาท

นายลลติ อยู่เยน็

ราคาที่จ้าง 37,580.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 17/2561

10 ม.ค.61

7 จ้างจดัท าข้อมลูทะเบียน

ต าหรับยาแบบ e-submission

54,450.- บาท 54,450.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศภุวรรณ เรืองพฒุ  

ราคาที่เสนอ 54,450.- บาท

น.ส.ศภุวรรณ เรืองพฒุ 

ราคาที่จ้าง 54,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 26/2561

10 ม.ค.61

สรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

กองสง่เสริมการประกอบการผลติภณัฑ์สขุภาพ

วนัที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

รายช่ือผู้ เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ ได้รับการคดัลอืกและราคาที่

ตกลงซือ้หรือจ้าง



8 จ้างเหมาบริการงานด้าน

ประชาสมัพนัธ์และให้บริการข้อมลู

30,450.- บาท 30,450.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บญุยาพร เช่ียวธัญกรรม

ราคาที่เสนอ 30,450.- บาท

น.ส.บญุยาพร เช่ียวธัญกรรม

ราคาที่จ้าง 30,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 27/2561

10 ม.ค.61

9 จ้างจดัท าข้อมลูในการ

ด าเนินการเพ่ือสนับสนนุผลติภณัฑ์

สขุภาพ

ที่เป็นนวตักรรม

42,450.- บาท 42,450.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภชัสรณ์ กามะ 

ราคาที่เสนอ 42,450.- บาท

น.ส.นันณภชัสรณ์ กามะ 

ราคาที่จ้าง 42,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 28/2561

10 ม.ค.61

10 จ้างจดัท าข้อมลูและ

สบืค้นข้อมลูยา

75,450.- บาท 75,450.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี  

ราคาที่เสนอ 75,450.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี  

ราคาที่จ้าง 75,450.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 29/2561

10 ม.ค.61

11 จ้างจดัท าข้อมลูยาประเมิน

ข้อมลูยา และทบทวนข้อมลู

ด้านยา

120,000.- บาท 120,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ  สคุนัโธ

ราคาที่เสนอ 120,000.- บาท

นายกิตติ  สคุนัโธ

ราคาที่จ้าง 120,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 30/2561

16 ม.ค.61

12 จ้างจดัท าระบบข้อมลูการให้

ค าแนะน าผลติภรัฑ์สขุภาพ

42,000.- บาท 42,000.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กานต์ญาพนัธ์ นันทะวิชยั

ราคาที่เสนอ 42,000.- บาท

น.ส.กานต์ญาพนัธ์ นันทะวิชยั

ราคาที่จ้าง 42,000.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 31/2561

16 ม.ค.61

13 จ้างจดัท าม่านม้วนแบบทึบแสง 99,831.- บาท 99,831.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อาชา เอ็นเตอร์ไพรส์

ราคาที่เสนอ 99,831.- บาท

ร้าน สามชยั 2017

ราคาที่จ้าง 99,831.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 18/2561

28 ม.ค.61

14 จ้างรือ้ถอน ขนย้าย 

และซอ่มแซมเฟอร์นิเจอร์

48,150.- บาท 48,150.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สริุยนต์ จนัทรวงศ์

ราคาที่เสนอ 48,150.- บาท

บ.สริุยนต์ จนัทรวงศ์

ราคาที่จ้าง 48,150.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

ศบส.จ 19/2561

29 ม.ค.61

15 จ้างออกแบบและจดัท า

โปสเตอร์ติดชดุนิทรรศการ

1,200.- บาท 1,200.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส านักพิมพ์อกัษร

กราฟฟิกแอด์ดีไซน์

ราคาที่เสนอ 41,200.- บาท

หจก.ส านักพิมพ์อกัษรกราฟฟิก

แอด์ดีไซน์

ราคาที่เสนอ 41,200.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 32/2561

29 ม.ค.61

16 จ้างรือ้ถอนและติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ 103,255.- บาท 103,255.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

ราคาที่เสนอ 103,255.- บาท

ร้านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์วิส

ราคาที่จ้าง 103,255.- บาท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตามคณุลกัษณะฯและราคาไม่เกิน

วงเงินที่จะจ้าง

สสผ.จ 33/2561

29 ม.ค.61
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