
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำร 27,846.00 27,846.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภิรมย์พร บวัเพ็ง

รำคำ 27,846 บำท

นำงสำวภิรมย์พร บวัเพ็ง

รำคำ 27,846 บำท

ผู้ มีประสบกำรณ์

เหมำะสมกับลกัษณะงำน
 ตสน.จ.2/2562 

ลว. 26 ธนัวำคม 2561

เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซอ่มอ่ำงล้ำงภำชนะ 1,070 บ. 1,070 บ. เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด 1,070 บ. ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด 1,070 บ. มีคณุภำพและบริกำรดี บนัทึกข้อควำม ที่ สธ 1014/522

ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 61

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซกัผ้ำม่ำนห้องเลขำธิกำรฯ 8,881.-บำท 8,881.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 8,881.-บำท บริษัท รำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ 8,881.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 86/2562

จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 3 ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 ซอ่มเปลีย่นบำนประตหู้องชำร์ป 10,700.-บำท 10,700.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ตัง้รุ่งเร่ือง จ ำกดั 10,700.-บำท บริษัท ตัง้รุ่งเร่ือง จ ำกดั 10,700.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 87/2562

อำคำร 1 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 4 ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 ท ำเอกสำรอบรมระเบียบพสัดุ 7,490.-บำท 7,490.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยนิคม กลอ่มทอง 7,490.-บำท นำยนิคม กลอ่มทอง 7,490.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 88/2562

107 ชดุ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

วนัที ่7 มกรำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

วนัที่ 2 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง  วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคดัเลอืกและ

และรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)....กลุม่ตรวจสอบภำยใน......

วนัที.่....27...... เดือน....ธนัวำคม...... พ.ศ. 2561 (1)

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

4 จ้ำงสแกนแบบแปลนอำคำรฯ 30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท 760 ไอ อำร์คิเทค 30,000.-บำท บริษัท 760 ไอ อำร์คิเทค 30,000.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 78.1/2562

แอนด์ คอนซลัแตนด์ จ ำกดั แอนด์ คอนซลัแตนด์ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 จ้ำงรถตู้ไป นครปฐม 17,600.-บำท 17,600.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 17,600.-บำท นำยฉลอง สมัมำขนัธ์ 17,600.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 79.1/2562

15 - 16 ธ.ค. 62 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 ธ.ค. 2561

(ชมรมจริยธรรม) ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จ้ำงเดินสำยโทรศพัท์และ 7,750.-บำท 7,750.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร เรืองมำก 7,750.-บำท นำยพงศกร เรืองมำก 7,750.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 80.1/2562

สำยสญัญำณ UBC ห้อง เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 ธ.ค. 2561

รองเลขำธิกำรฯ ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

7 จ้ำงเปลีย่นอะไหลล่ฟิต์ 165,154.50 บำท 165,154.50 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท รุ่งเจริญเอลลเิวเตอร์ 165,154.50 บำท บริษัท รุ่งเจริญเอลลเิวเตอร์ 165,154.50 บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.สล. 89/2562

ส ำนักงำนฯ แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ำกดั แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 19 ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 ซือ้แบตเตอร่ีรถยนต์ ให้กบั 3,600.-บำท 3,600.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 3,600.-บำท ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ 3,600.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 24/2562

รถยนต์ หมำยเลขทะเบียน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 13 ธ.ค. 2561

นง -5988 นบ. ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 ซือ้กระดำษช ำระม้วนใหญ่ฯ 22,149.-บำท 22,149.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีแบด 22,149.-บำท บริษัท ดีแบด 22,149.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 25/2562

(ประเทศไทย) จ ำกดั (ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 ซือ้กลอ่งใสเ่อกสำร จ ำนวน 9,951.-บำท 9,951.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เค บรรจภุณัฑ์ 9,951.-บำท บริษัท ที เค บรรจภุณัฑ์ 9,951.-บำท มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.สล. 26/2562

200 ใบ จ ำกดั จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง หมำยเหตทุี่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซอ่มเคร่ืองปรับอำกำศ 3,434 3,434 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.เจ.ดบัเบิล. หจก.เอส.เจ.ดบัเบิล. โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.51/62

เอนจิเนียร่ิง เอนจิเนียร่ิง และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  6 ธนัวำคม 2561

เสนอรำคำ 3,434 บำท รำคำจ้ำง 3,434 บำท ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

2 จ้ำงเหมำบริกำรจดัพิมพ์รำยงำนประจ ำปี250,000 250,000 เฉพำะเจำะจงบริษัท บอร์นทบูี พบัลิชช่ิง จ ำกัด บริษัท บอร์นทบูี พบัลิชช่ิง จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.52/62

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรลและยำ เสนอรำคำ 250,000 บำท รำคำจ้ำง 250,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  11 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

3 จ้ำงพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพบัประชำสมัพนัธ์35,000 35,000 เฉพำะเจำะจงบริษัท บอร์นทบูี พบัลิชช่ิง จ ำกัด บริษัท บอร์นทบูี พบัลิชช่ิง จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.53/62

เสนอรำคำ 35,000 บำท รำคำจ้ำง 35,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  11 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนธนัวำคม 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

เดือน ธนัวำคม 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

4 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 3,600 3,600 เฉพำะเจำะจง นำยพิเชษฐ จนัสวุรรณ นำยพิเชษฐ จนัสวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.54/62

เสนอรำคำ 3,600 บำท รำคำจ้ำง 3,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  17 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

5 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธรุกำร 44,850 44,850 เฉพำะเจำะจง นำงสำวภทัรลกัษณ์ เชือ้สขุ นำงสำวภทัรลกัษณ์ เชือ้สขุ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.55/62

เสนอรำคำ 44,850 บำท รำคำจ้ำง 44,850 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

6 จ้ำงปฏิบตัิงำนขบัรถยนต์ 34,050 34,050 เฉพำะเจำะจง นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก นำยคชำทชั ศรีปภำดำดิลก โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.56/62

เสนอรำคำ 34,050 บำท รำคำจ้ำง 34,050 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

7 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัท ำ จดัสง่เอกสำร27,540 27,540 เฉพำะเจำะจง นำยสถำพร ภำวะโชติ นำยสถำพร ภำวะโชติ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.57/62

เสนอรำคำ 27,540 บำท รำคำจ้ำง 27,540 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่  19 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หน่วยงำน

8 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 38,680.50           38,680.50          เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บซ.ช.58/62

(ยกเลิกเน่ืองจำกกรมไม่ให้กองซือ้หมึก) เสนอรำคำ 38,680.50 บำท รำคำซือ้ 38,680.50 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ยกเลิกใบสัง่ซือ้

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน 20-ธ.ค.-61

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

9 จ้ำงทบทวนข้อมลูควำมปลอดภยัของยำคอร์ติ50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชรภรณ์ เผ่ือพินิจ นำงสำวพชรภรณ์ เผ่ือพินิจ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.59/62

โคสเตอรอยด์ชนิดฉีด เสนอรำคำ 50,000 บำท รำคำจ้ำง 50,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 20 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

10 จ้ำงบริกำรวชิำกำร 58,950 58,950 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม นำยอิทธิพล ธรรมเตโชดม โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.60/62

เสนอรำคำ 58,950 บำท รำคำจ้ำง 58,950 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 20 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

11 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเลม่เอกสำรประกอบ3,663.68             3,663.68            เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.61/62

กำรอบรมหลกัสตูร Auditorฯ เสนอรำคำ 3,663.68 บำท รำคำจ้ำง 3,663.68 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 21 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

12 จ้ำงด ำเนินกำรจดัท ำและประสำนงำนกำร55,740 55,740 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์ นำงสำวสิริมำ ไตรศิลป์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.62/62

พฒันำสมรรถนะบคุลำกร อย.ฯ เสนอรำคำ 55,740 บำท รำคำจ้ำง 55,740 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 24 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

13 จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยน25,410 25,410 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ นำงสำวณชัชำ เทพสภุำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.63/62

เรียนรู้ของ อย. เสนอรำคำ 25,410 บำท รำคำจ้ำง 25,410 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 24 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

14 จ้ำงด ำเนินงำนโครงกำรจดัท ำวำรสำรอำหำร40,005 40,005 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.64/62

และยำ เสนอรำคำ 40,005 บำท รำคำจ้ำง 40,005 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 24 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

15 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนด้ำนธรุกำร36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริกมล จิตต์สนุทร นำงสำวสิริกมล จิตต์สนุทร โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.65/62

เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 25 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

16 จ้ำงประสำนงำนด้ำนตำ่งประเทศ42,600 42,600 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ นำงสำวนณัฐิกำ ดรุำศวนิ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.66/62

เสนอรำคำ 42,600 บำท รำคำจ้ำง 42,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 25 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

17 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนวชิำกำร 59,850 59,850 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ นำงสำวดวงหทยั นิลวรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.67/62



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำ 59,850 บำท รำคำจ้ำง 59,850 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 26 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

18 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 14,552 14,552 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด บริษัท ทรัพย์อรุณพง จ ำกัด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.68/62

เสนอรำคำ 14,552 บำท รำคำจ้ำง 14,552 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 26 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

19 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนงำนสำรบรรณ ประสำน36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชฎำพรรณ ธรรมญัญู นำงสำวชฎำพรรณ ธรรมญัญู โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.69/62

ติดตำม รับข้อมลูหน่วยงำนฯ เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 26 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

20 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดัเตรียมข้อมลูและ36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสนุนัทำ เหมำะภกัดี นำงสำวณฐัฐำนนัท์ ปัน้สวุรรณ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.70/62

ประสำนด้ำนติดตำมและประเมินผล เสนอรำคำ 36,000 บำท รำคำจ้ำง 36,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 27 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

21 จ้ำงบนัทกึรำยงำนเหตกุำรณ์ไม่พงึประสงค์59,436 59,436 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัญญำนฐั นำคข ำ นำงสำวกัญญำนฐั นำคข ำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.71/62

จำกกำรใช้ผลิตภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 59,436 บำท รำคำจ้ำง 59,436 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 27 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หน่วยงำน

22 จ้ำงปฏิบตัิงำนบนัทกึรำยงำนเหตกุำรณ์54,600 54,600 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย สวุรรณชยั นำยอ ำนวย สวุรรณชยั โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.72/62

ไม่พงึประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภณัฑ์สขุภำพ เสนอรำคำ 54,600 บำท รำคำจ้ำง 54,600 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

23 จ้ำงเหมำด ำเนินกำรจดัสง่จดหมำยข่ำวและ16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.73/62

วำรสำรข้ำวสำรด้ำนยำและผลิตภณัฑ์ฯ เสนอรำคำ 16,000 บำท รำคำจ้ำง 16,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

24 จ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเลม่โครงกำรเชิง2,208.48             2,208.48            เฉพำะเจำะจง หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 หจก.วส ุก๊อปปี ้1995 โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.74/62

ยทุธศำสตร์งำนคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอรำคำ 2,208.48 บำท รำคำจ้ำง 2,208.48 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

25 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิงำนด้ำนด ำเนิน54,000 54,000 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ มีทรัพย์ นำยเจษฎำ มีทรัพย์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.75/62

งำนตำ่งประเทศ เสนอรำคำ 54,000 บำท รำคำจ้ำง 54,000 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

26 จ้ำงรวบรวมจดัเอกสำร จดักลุม่ข้อมลู E-File50,610 50,610 เฉพำะเจำะจง นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ นำยเกรียงไกร อคัรพรรณวงศ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.76/62

ประเมินแบบรำยงำนเหตกุำรณ์ฯ เสนอรำคำ 50,610 บำท รำคำจ้ำง 50,610 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

27 จ้ำงด ำเนินกำรด้ำนระบบคณุภำพ กำรบริหำร38,550 38,550 เฉพำะเจำะจง นำยทศพร ขำวละเอียด นำยทศพร ขำวละเอียด โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.77/62

ควำมเสี่ยงและควบคมุภำยใน เสนอรำคำ 38,550 บำท รำคำจ้ำง 38,550 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

28 จ้ำงปรับปรุงระบบข้อมลูสำรสนเทศ56,550 56,550 เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ ธญัญำกรณ์ นำยกฤษณะ ธญัญำกรณ์ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.78/62

ทำงวชิำกำร เสนอรำคำ 56,550 บำท รำคำจ้ำง 56,550 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

29 จ้ำงปฏิบตัิงำนจดัท ำข้อมลูในเวบ็ไซต์ศนูย์เฝ้ำ50,992 50,992 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสภุำ นำงสำวรัตนำภรณ์ เทพสภุำ โดยใช้หลกัเกณฑ์รำคำ บจ.ช.79/62

ระวงัควำมปลอดภยัด้ำนผลิตภณัฑ์ฯ เสนอรำคำ 50,992 บำท รำคำจ้ำง 50,992 บำท และคณุลกัษณะเฉพำะ ลงวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561

ของพสัดทุี่เป็นมำตรฐำน

และคณุภำพดี เพียงพอ

ตำมควำมต้องกำรใช้

งำนและประโยชน์ตอ่

หน่วยงำน

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือข้อตกลงในกำรซือ้

หรือจ้ำง

1 ซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท โฟติก้ำ จ ำกดั บริษัท โฟติก้ำ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่ซือ้ เลขที่ บซ.ศ. 7/2562

รำคำที่เสนอ 46,500 บำท รำคำที่ตกลงซือ้ 46,500 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 18 ธันวำคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม  2561

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ

วนัที่  30 ธันวำคม 2561

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

2 จ้ำงซอ่มแซมเปลีย่นอปุกรณ์ห้องน ำ้ของ 9,500 9,500 เฉพะเจำะจง นำยกญัณภทัร มงัส์คละแสน นำยกญัณภทัร มงัส์คละแสน มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 15/2562

ศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ รำคำที่เสนอ 9,500 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 9,500 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 6 ธันวำคม 2561

3 จ้ำงซอ่มเปลีย่นคอมเพสเซอร์ 11,663 11,663 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำนปนีย์แอร์เซอร์วิส ร้ำนฐำนปนีย์แอร์เซอร์วิส มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 16/2562

รำคำที่เสนอ 11,663 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 11,663 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 7 ธันวำคม 2561

4 จ้ำงซอ่มเก้ำอีส้ ำนักงำน 13,375 13,375 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 17/2562

แอพพลเิคชัน่ จ ำกดั แอพพลเิคชัน่ จ ำกดั ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่  12 ธันวำคม 2561

รำคำที่เสนอ 13,375 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 13,375 บำท

5 จ้ำงเชำ่บริกำร CAT CA. Gobla Sign 89,610 89,610 เฉพำะเจำะจง บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง  เลขที่ บจ.ศ. 18/2562

 Wildcard ssL (มหำชน) (มหำชน) ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 13 ธันวำคม 2561

รำคำที่เสนอ 89,610 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  89,610 บำท

6 จ้ำงปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 185,000 185,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็ม แอนด์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง เลขที่ บจ.ศ. 19/2562

แอพพลเิคชัน่ จ ำกดั แอพพลเิคชัน่ จ ำกดั ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ (เงินมลูนิธีฯ)วนัที่ 20 ธันวำคม 2561

รำคำที่เสนอ 185,000บำท รำคำที่ตกลงซือ้ 185000 บำท

7 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดักำร 24,000 24,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ไปรยำ  พนูพำนิชอปุถมัป์ น.ส.ไปรยำ  พนูพำนิชอปุถมัป์ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง  เลขที่ บจ.ศ. 20/2562

ระบบสำรสนเทศ (มค.62 - กพ. 62) รำคำที่เสนอ 24,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  24,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 28 ธันวำคม 2561

8 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดักำร 24,000 24,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สริิรัตน์  ยิม้สร้อย น.ส.สริิรัตน์ ยิม้สร้อย มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง  เลขที่ บจ.ศ. 212562

ระบบสำรสนเทศ (มค.62 - กพ. 62) รำคำที่เสนอ 24,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  24,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 28 ธันวำคม 2561

9 จ้ำงเหมำปฏิบตัิงำนด้ำนกำรจดักำร 24,000 24,000 เฉพำะเจำะจง นำยสหรัฐ  แก้วสริุยำ นำยสหรัฐ  แก้วสริุยำ มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมใบสัง่จ้ำง  เลขที่ บจ.ศ. 22/2562

ระบบสำรสนเทศ (มค.62 - กพ. 62) รำคำที่เสนอ 24,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  24,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 28 ธันวำคม 2561

10 โครงกำรพฒันำระบบเช่ือมโยงแลกเปลีย่น 3,500,000 3,500,000 e-bidding บริษัท ไนซิส โซลชูัน่ส์ จ ำกดั บริษัท ไนซิส โซลชูัน่ส์ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที่ 23/2562

เอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์ระหวำ่งระบบสำรสนเทศ รำคำที่เสนอ 3,500,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง  3,390,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 18 ธันวำคม 2561

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กบัหน่วยงำนภำยนอก

11 โครงกำรปรับปรุงระบบบริกำรรับค ำขอ 6,400,000 6,400,000 e-bidding บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั บริษัท ฟิวชัน่ โซลชูัน่ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำจ้ำง เลขที่ 24/2562

ผลติภณัฑ์สขุภำพทำงอิเลก็ทรอนิกส์ รำคำที่เสนอ 6,390,000 บำท รำคำที่ตกลงจ้ำง 6,360,000 บำท ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 12 ธันวำคม 2561

เพ่ือรองรับกำรเช่ือมโยงแลกเปลีย่นเอกสำร

อิเลก็ทรอนิกส์ระหวำ่งระบบสำรสนเทศ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กบัหน่วยงำนภำยนอก

12 โครงกำรจดัหำระบบกำรจดัเก็บข้อมลูบน 10,219,800 10,219,800 e-bidding บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ำกดั มีคณุสมบตัิครบถ้วนและเสนอรำคำเหมำะสมสญัญำซือ้ เลขที่ 3/2562

Cloud Storage และปรับปรุงให้เช่ือมโยง (มหำชน) (มหำชน) ภำ่ยในวงเงินงบประมำณ วนัที่ 14 ธันวำคม 2560

กบัแอพพลเิคชัน่ระบบของส ำนักงำน รำคำที่เสนอ 10,165,000 บำท รำคำที่ตกลงซือ้  10,165,000 บำท

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ

ล ำดบัที่
งำนที่จดัซือ้หรือจดั

จ้ำง

วงเงินที่จะซือ้หรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

ไม่มีจดัซือ้จดัจ้ำง

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ขออนมุตัิจดัซือ้วสัดุ

คอมพิวเตอร์   (หมกึ

เคร่ืองพิมพ์)

89976.30 89976.30  วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรด

ดิง้ จ ำกดั เสนอรำคำ 

๘๙,๙๗๖.๓๐ บำท

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดดิง้

 จ ำกดั เสนอรำคำ ๘๙,๙๗๖.๓๐

 บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บซ.พ.๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๓ ธนัวำคม 

๒๕๖๑

๒ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

1,360.00 1,360.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๓๖๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๑,๓๖๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๓/๒๕๖๒ ลว. ๑๒ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๓ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

2,000.00 2,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๐๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๔/๒๕๖๒ ลว. ๑๓ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 256๑ 

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ .......

วนัที ่ ๕ เดือน มกรำคม พ.ศ. 256๒

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2561

กลุม่กฎหมำยอำหำรและยำ

วนัที่ 3 เดือน มกรำคม พ.ศ.2562

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร.1 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
๔ ขออนมุตัิท ำโครงกำร

ส ำรวจและพฒันำ

ห้องปฏบิตัิกำร

ทดสอบด้ำน คมพ.

90,000.00 90,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ศนูย์ควำมเป็นเลิศด้ำน

ชีววทิยำศำตร์เสนอรำคำ 

๙๐,๐๐๐ บำท

ศนูย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววทิยำ

ศำตร์เสนอรำคำ ๙๐,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๕/๒๕๖๒ ลว.  ธนัวำคม 

๒๕๖๑

๕ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

1,328.00 1,328.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๐๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๒,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๐ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๖ ขออนมุตัิจ้ำงถ่ำย

เอกสำรประกอบกำร

ประชมุ

3,000.00 3,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๓,๐๐๐ บำท

ร้ำนก็อปปี ้ปริน้ เสนอรำคำ 

๓,๐๐๐ บำท

พิจำรณำคดัเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์รำคำ

บจ.พ.๕๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๗ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

78,850.00 78,850.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉกำจ  แมลงภูท่อง เสนอ

รำคำ ๗๘,๘๕๐ บำท

นำยฉกำจ  แมลงภูท่อง เสนอ

รำคำ ๗๘,๘๕๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๕๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๘ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

29,100.00 29,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย เสนอ

รำคำ ๒๙,๑๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  เดชจุ้ย เสนอ

รำคำ ๒๙,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๕๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๙ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำยวนัฉัตร  ผลพิมำย เสนอ

รำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๐ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำววนิดำ  นชุนำฏ เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำงสำววนิดำ  นชุนำฏ เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
๑๑ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

54,000.00 54,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ูเสนอ

รำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

นำยสทุธิศกัดิ ์ แสงหน ูเสนอ

รำคำ ๕๔,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๒ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

30,000.00 30,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง     

  เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวปทนัทิญำ  กณุโฮง 

เสนอรำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๓ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำงสำวรุ่งนภำ  โมกผำ เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๔ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

66,000.00 66,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ 

เสนอรำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

นำงสำวสทุธิดำ  สนนกิุจ เสนอ

รำคำ ๖๖,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๕ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

30,000.00 30,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวสรีุรัตน์  ภูท่อง  เสนอ

รำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวสรีุรัตน์  ภูท่อง  เสนอ

รำคำ ๓๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๖ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

62,100.00 62,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวเกษสดุำ  หีตพฒัน์  

เสนอรำคำ ๖๒,๑๐๐ บำท

นำงสำวเกษสดุำ  หีตพฒัน์  

เสนอรำคำ ๖๒,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
๑๗ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

62,100.00 62,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยวสิทุธิพนัธุ์  ฉำยแสง 

เสนอรำคำ ๖๒,๑๐๐ บำท

นำยวสิทุธิพนัธุ์  ฉำยแสง เสนอ

รำคำ ๖๒,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๘ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

55,800.00 55,800.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั 

เสนอรำคำ ๕๕,๘๐๐ บำท

นำงอรวรรณ  อนนัธิกลุชยั เสนอ

รำคำ ๕๕,๘๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๖๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๑๙ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

41,400.00 41,400.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวนริสรำ  สมุำลี เสนอ

รำคำ ๔๑,๔๐๐ บำท

นำงสำวนริสรำ  สมุำลี เสนอ

รำคำ ๔๑,๔๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๐ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

72,000.00 72,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวปณุญำภำ  เอ่ียมวจิิตร์

 เสนอรำคำ ๗๒,๐๐๐ บำท

นำงสำวปณุญำภำ  เอ่ียมวจิิตร์   

  เสนอรำคำ ๗๒,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๑/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๑ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำพร  คณุดิลกภำกร 

  เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวจิรำพร  คณุดิลกภำกร    

 เสนอรำคำ ๖๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๒/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๒ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

45,000.00 45,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สวุรรณวำสี      

เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวอริสำ  สวุรรณวำสี         

เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๓/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
๒๓ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

60,000.00 60,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวจงรัก  เลีย้งถนอม       

เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

นำงสำวจงรัก  เลีย้งถนอม          

เสนอรำคำ ๔๕,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๔ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

83,100.00 83,100.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  วริิยะเมธำนนท์      

 เสนอรำคำ ๘๓,๑๐๐ บำท

นำยธเนศ  วริิยะเมธำนนท์          

เสนอรำคำ ๘๓,๑๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๕ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

18,000.00 18,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยธนิพนธ์  ปิยะพฒัน์ เสนอ

รำคำ ๑๘,๐๐๐ บำท

นำยธนิพนธ์  ปิยะพฒัน์ เสนอ

รำคำ ๑๘,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๖ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

63,900.00 63,900.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวอมุำพร  เธียรโชต์ 

เสนอรำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

นำงสำวอมุำพร  เธียรโชต์ เสนอ

รำคำ ๖๓,๙๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๗ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

90,000.00 90,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยสมรักษ์  สำรภ ีเสนอรำคำ

 ๙๐,๐๐๐ บำท

นำยสมรักษ์  สำรภ ีเสนอรำคำ 

๙๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ธนัวำคม

 ๒๕๖๑

๒๘ ขออนมุตัิจ้ำง

บคุคลภำยนอกมำ

ปฏบิตัิงำนของสว่น

รำชกำร

90,000.00 90,000.00  วธีิเฉพำะเจำะจง นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธนิติกลุ 

เสนอรำคำ ๙๐,๐๐๐ บำท

นำงสำวมณฑิตำ  วสนุธนิติกลุ 

เสนอรำคำ ๙๐,๐๐๐ บำท

จำกควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสมในงำน 

ไมเ่กินรำคำทีก่ ำหนดและ

ตรงตำมวตัถปุระสงค์ของ

กำรจ้ำงงำน

บจ.พ.๗๙/๒๕๖๒ ลว. ๒๘ธนัวำคม

 ๒๕๖๑



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ หมำยเหตทุีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 15,803.00                  15,803.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 15,803.00                                ร้ำนเอ เอส ก็อบปี้ 15,803.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 151/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่4  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

2 อนมุตัใิบสัง่จ้ำงท ำหนงัสอื Ebook 180,000.00                180,000.00               เฉพำะเจำะจง หจก. ส ำนกัพิมพ์อกัษร 180,000.00                              หจก. ส ำนกัพิมพ์อกัษร 180,000.00                                 มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 152/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่6  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

3 ด ำเนินงำนจดัท ำฐำนข้อมลูฯ 19,000.00                  19,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยณพงษ์ แตรรุ่งโรจน์ 19,000.00                                นำยณพงษ์ แตรรุ่งโรจน์ 19,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 153/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

4 จดัท ำโครงำรกำรประเมินด้ำน 400,000.00                400,000.00               เฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลยัมหดิล 400,000.00                              มหำวทิยำลยัมหดิล 400,000.00                                 มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 154/2562

เศรษฐศำสตร์ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่4  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

5 ประสำนงำนตดิตำม และ 38,000.00                  38,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. วไิลลกัษณ์ ผลำหำร 38,000.00                                นส. วไิลลกัษณ์ ผลำหำร 38,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 155/2562

รวบรวมเอกสำร เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

6 จดัท ำโครงกำรวจิยักำรประเมินฯ 491,910.00                491,910.00               เฉพำะเจำะจง มลูนิธิเพ่ือกำรประเมิน 491,910.00                              มลูนิธิเพ่ือกำรประเมิน 491,910.00                                 มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 156/2562

เทคโนโลยี เทคโนโลยี เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนกัยำ

วนัที ่ 31  ธันวำคม 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

7 ด ำเนินกำรจดัท ำข้อมลูส ำรอง 8,000.00                    8,000.00                   เฉพำะเจำะจง นำยมำรุต อำจฤทธ์ิ 8,000.00                                  นำยมำรุต อำจฤทธ์ิ 8,000.00                                     มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 157/2562

กำรประชมุฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

8 ด ำเนินกำรรวบรวมและตรวจสอบฯ 30,000.00                  30,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยทศพล ไวยสทิธ์ิ 30,000.00                                นำยทศพล ไวยสทิธ์ิ 30,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 158/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่7  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

9 จดัท ำสือ่กำรสง่เสริมกำรใช้ยำฯ 320,000.00                320,000.00               เฉพำะเจำะจง บ. ท ำด ีมีเดยี จ ำกดั 320,000.00                              บ. ท ำด ีมีเดยี จ ำกดั 320,000.00                                 มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 159/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่12  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

10 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 9,500.00                    9,500.00                   เฉพำะเจำะจง นส. วไิลรัตน์ ทองประเสริฐ 9,500.00                                  นส. วไิลรัตน์ ทองประเสริฐ 9,500.00                                     มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 160/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่17  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

11 จดัเก็บเอกสำรค ำขอโฆษณำยำ 40,000.00                  40,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ณัฐมำศ รัตนอมรภิรมย์ 40,000.00                                นส. ณัฐมำศ รัตนอมรภิรมย์ 40,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 161/2562

ปี 2559-2560 เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่17  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

12 บนัทึกสถำนะค ำขอขึน้ทะเบียนฯ 30,300.00                  30,300.00                 เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม 30,300.00                                นำยไพฑรูย์ ขนัถม 30,300.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 162/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

13 บนัทึกข้อมลู/พิมพ์เอกสำรใบส ำคญั 43,575.00                  43,575.00                 เฉพำะเจำะจง นส. อโนทยั สร้อยมำต 43,575.00                                นส. อโนทยั สร้อยมำต 43,575.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 163/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

14 จ้ำงติดตอ่ประสำนงำนและติดตำมฯ 37,275.00                  37,275.00                 เฉพำะเจำะจง นส.จฑุำมำส เลขำวนิ 37,275.00                                นส.จฑุำมำส เลขำวนิ 37,275.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 164/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

15 บนัทกึข้อมลูกำรพิจำรณำรำยงำนฯ 29,355.00                  29,355.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ปริตรำ เพ็งจิตร 29,355.00                                นส. ปริตรำ เพ็งจิตร 29,355.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 165/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

16 ด ำเนินงำนธุรกำรเก่ียวกบัชีวสมมลู 29,355.00                  29,355.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ณัฐนรี ฝำเงิน 29,355.00                                นส. ณัฐนรี ฝำเงิน 29,355.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 166/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

17 ด ำเนินงำนธุรกำรและกำรรับ-สง่ 31,500.00                  31,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเจริญเดช แก้วปรีชำชำญ 31,500.00                                นำยเจริญเดช แก้วปรีชำชำญ 31,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 167/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

18 บนัทกึสถำนะกำรยื่นค ำขอขึน้ฯ 23,175.00                  23,175.00                 เฉพำะเจำะจง นำยณสกล อ่อนละมอ่ม 23,175.00                                นำยณสกล อ่อนละมอ่ม 23,175.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 168/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

19 บนัทกึสถำนะค ำขอขึน้ทะเบยีน 30,000.00                  30,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 30,000.00                                นส. ชวลัลกัษณ์ รุ่งเรือง 30,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 169/2562

ต ำรับยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

20 ด ำเนินงำนธุรกำรและบนัทกึข้อมลู 35,385.00                  35,385.00                 เฉพำะเจำะจง นำงณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 35,385.00                                นำงณฐันนัท์ ศรีสวสัดิ์ 35,385.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 170/2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

. เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

21 ตรวจสอบเอกสำรค ำขอแก้ไข 72,000.00                  72,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยำ 72,000.00                                นส. ขวญัหทยั เสนีวงศ์ ณ อยธุยำ 72,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 171/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

22 รวบรวมจดัเก็บ ตรวจสอบ 27,330.00                  27,330.00                 เฉพำะเจำะจง นำยธนพล แก้วประสทิธ์ิ 27,330.00                                นำยธนพล แก้วประสทิธ์ิ 27,330.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 172/2562

และบนัทกึค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

23 จดัท ำเอกสำรเก่ียวกบังำนสนบัสนนุฯ 30,240.00                  30,240.00                 เฉพำะเจำะจง นส. วรรณวษิำ สชีมภู 30,240.00                                นส. วรรณวษิำ สชีมภู 30,240.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 173/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

24 จ้ำงประสำนงำนและตรวจผลประเมินฯ 29,790.00                  29,790.00                 เฉพำะเจำะจง นส. อรทยั ศิริประเสริฐ 29,790.00                                นส. อรทยั ศิริประเสริฐ 29,790.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 174/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

25 ตรวจสอบควำมครบถ้วน 25,500.00                  25,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเอกชยั แสงเจือ 25,500.00                                นำยเอกชยั แสงเจือ 25,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 175/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

26 เก็บข้อมลู จดัท ำบนัทกึกำรตรวจ 55,500.00                  55,500.00                 เฉพำะเจำะจง นส. วรัทยำ พลสวสัิว์ำนิชย์ 55,500.00                                นส. วรัทยำ พลสวสัิว์ำนิชย์ 55,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 176/2562

สถำนทีข่ำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

27 ให้ค ำแนะน ำกบผู้ประกอบกำรฯ 44,940.00                  44,940.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสภุกรรณ จนัทวงษ์ 44,940.00                                นำยสภุกรรณ จนัทวงษ์ 44,940.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 177/2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

28 เก็บข้อมลู จดัท ำบนัทกึกำรตรวจ 59,700.00                  59,700.00                 เฉพำะเจำะจง นำงณัฐญำ อถัมี 59,700.00                                นำงณัฐญำ อถัมี 59,700.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 178/2562

สถำนทีข่ำยยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

29 ตรวจสอบควำมถกูต้องของเอกสำรฯ 59,400.00                  59,400.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ธัญณรัญญ์ พิมพิไสย 59,400.00                                นส. ธัญณรัญญ์ พิมพิไสย 59,400.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 179/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

30 ให้ค ำแนะน ำกบัผู้ประกอบกำรฯ 60,000.00                  60,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำงวรำภรณ์ ขวญัม่ิง 60,000.00                                นำงวรำภรณ์ ขวญัม่ิง 60,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 180/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

31 จดัจ้ำงปฏิบตังิำนด้ำนธุรกำร 35,136.00                  35,136.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ชญำนิษฐ์ มำแพ 35,136.00                                นส. ชญำนิษฐ์ มำแพ 35,136.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 181/2562

ระบบสำรบรรณ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

32 จดัจ้ำงปฏิบตังิำนด้ำนธุรกำร 43,386.00                  43,386.00                 เฉพำะเจำะจง นส. วำสนำ กระจกทอง 43,386.00                                นส. วำสนำ กระจกทอง 43,386.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 182/2562

ระบบสำรบรรณ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

33 จดัจ้ำงปฏิบตังิำนสนบัสนนุฯ 31,500.00                  31,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยธนฤต สริิวฒันพรพงศ์ 31,500.00                                นำยธนฤต สริิวฒันพรพงศ์ 31,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 183/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
34 จดัจ้ำงปฏิบตังิำนด้ำนกำรเก็บ 39,705.00                  39,705.00                 เฉพำะเจำะจง นำยศรีพงษ์ สริิเสรีกลุ 39,705.00                                นำยศรีพงษ์ สริิเสรีกลุ 39,705.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 184/2562

ตวัอยำ่งยำ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

35 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 50,340.00                  50,340.00                 เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนันท์ 50,340.00                                นำยพงษ์ภเูบศ ฤทธ์ิไชยนันท์ 50,340.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 185/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

36 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 45,000.00                  45,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์ศกัดิ ์บำบเพ็ชร 45,000.00                                นำยพงษ์ศกัดิ ์บำบเพ็ชร 45,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 186/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

37 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ฯ 45,000.00                  45,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเถลงิชยั ไชยค ำมี 45,000.00                                นำยเถลงิชยั ไชยค ำมี 45,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 187/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

38 จดัเก็บข้อมลู ออก CAPA 45,120.00                  45,120.00                 เฉพำะเจำะจง นำยก ำชยั ไววอ่ง 45,120.00                                นำยก ำชยั ไววอ่ง 45,120.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 188/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

39 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัหิน้ำทีบ่นัทกึข้อมลู 28,500.00                  28,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยเทพปกรณ์ สงอปุกำร 28,500.00                                นำยเทพปกรณ์ สงอปุกำร 28,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 189/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

40 จ้ำงเพ่ือปฏิบตัหิน้ำทีบ่นัทกึข้อมลู 30,000.00                  30,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ทิพวรรณ พลโคตร 30,000.00                                นส. ทิพวรรณ พลโคตร 30,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 190/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ประมำณ

41 จดัจ้ำงเพ่ือตดิตำม ก ำกบั และ 444,000.00                444,000.00               เฉพำะเจำะจง นำงประภสัสร ธนะผลเลศิ 444,000.00                              นำงประภสัสร ธนะผลเลศิ 444,000.00                                 มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 191/2562

สนบัสนนุระบบฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

42 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ 5,700.00                    5,700.00                   เฉพำะเจำะจง นำยอคัรัช อรวบิลูย์ศริิ 5,700.00                                  นำยอคัรัช อรวบิลูย์ศริิ 5,700.00                                     มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 192/2562

พร้อมพนกังำนขบัรถ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

43 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมินสถำนที่ฯ 48,000.00                  48,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส.ชชัรีย์ เอียมส ำรำญ 48,000.00                                นส.ชชัรีย์ เอียมส ำรำญ 48,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 193/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

44 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบตัิงำนด้ำนธรุกำรฯ 12,000.00                  12,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. สธุำทพิย์ แพง่สภำ 12,000.00                                นส. สธุำทพิย์ แพง่สภำ 12,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 194/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

45 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบตัิงำนด้ำนธรุกำรฯ 30,000.00                  30,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. สดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์ 30,000.00                                นส. สดุำรัตน์ น ำ้จนัทร์ 30,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 195/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

46 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00                  48,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ภคพร เรืองศรีใส 48,000.00                                นส. ภคพร เรืองศรีใส 48,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 196/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

47 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00                  48,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยภำวฒิุ กำรสะสม 48,000.00                                นำยภำวฒิุ กำรสะสม 48,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 197/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

48 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00                  48,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. นพวรรณ บวัตมู 48,000.00                                นส. นพวรรณ บวัตมู 48,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 198/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

49 จ้ำงเหมำรถยนต์ตู้ปรับอำกำศ 7,600.00                    7,600.00                   เฉพำะเจำะจง นำยอคัรัช อรวิบลูย์ศิริ 7,600.00                                  นำยอคัรัช อรวิบลูย์ศิริ 7,600.00                                     มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 199/2562

พร้อมพนกังำนขบัรถ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

50 ด ำเนินงำนเก่ียวกบัค ำขอแก้ไข 56,250.00                  56,250.00                 เฉพำะเจำะจง นส. จฑุำรัตน์ วงัชนะชยั 56,250.00                                นส. จฑุำรัตน์ วงัชนะชยั 56,250.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 200/2562

เปลีย่นแปลงฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

51 ด ำเนินกำรศกึษำหำชนิดฯ 350,000.00                350,000.00               เฉพำะเจำะจง นส. สรกนก วมิลมัง่คง่ 350,000.00                              นส. สรกนก วิมลมัง่คง่ 350,000.00                                 มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 201/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

52 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมินสถำนที่ 48,000.00                  48,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ก่ิงรว ีโสดยิม้ 48,000.00                                นส. ก่ิงรว ีโสดยิม้ 48,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 202/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

53 ปฏิบตัหิน้ำทีพ่นกังำนขบัรถยนต์ 37,890.00                  37,890.00                 เฉพำะเจำะจง นำยจนัทรเทพ คงด ำ 37,890.00                                นำยจนัทรเทพ คงด ำ 37,890.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 203/2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

54 บนัทกึข้อมลูลงในระบบฯ 40,400.00                  40,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 40,400.00                                นำยนิรินทน์ ศรีเพ็ชร 40,400.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย.204/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

55 บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบังำนสำรบรรณ 41,220.00                  41,220.00                 เฉพำะเจำะจง นส. กนกร สทุธินนท์ 41,220.00                                นส. กนกร สทุธินนท์ 41,220.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 205/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

56 ตรวจสอบเอกสำรกำรจดัซือ้จดัจ้ำง 59,730.00                  59,730.00                 เฉพำะเจำะจง นส. จงรัก บตัรพนัธนะ 59,730.00                                นส. จงรัก บตัรพนัธนะ 59,730.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 206/2562

และใบส ำคญั เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

57 งำนประสำนข้อมลู จดัเตรียมกำรประชมุ 44,730.00                  44,730.00                 เฉพำะเจำะจง นส.พิชำมญชุ์ จนัทร์มหำเสถียร 44,730.00                                นส.พิชำมญชุ์ จนัทร์มหำเสถียร 44,730.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย.207/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่21  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

58 จดัท ำ และแก้ไขบนัทกึตำ่งๆ 59,469.00                  59,469.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ศริิรัตน์ โพธ์ิพนัธุ์กลุ 59,469.00                                นส. ศริิรัตน์ โพธ์ิพนัธุ์กลุ 59,469.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 209/2562

ของกลุม่พฒันำระบบ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

59 จดัท ำหนงัสอืเวยีนแจ้งกำรสง่รำยงำน 34,272.00                  34,272.00                 เฉพำะเจำะจง นส. จรีุพร ดวงเพ็ชร 34,272.00                                นส. จรีุพร ดวงเพ็ชร 34,272.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 210/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

60 บนัทกึงำนสำรบรรณ 32,982.00                  32,982.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ชลธิชำ กลดัเกิด 32,982.00                                นส. ชลธิชำ กลดัเกิด 32,982.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 211/2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

61 จดัท ำหนงัสอืเวยีนแจ้งกำรสง่รำยงำน 30,249.00                  30,249.00                 เฉพำะเจำะจง นำยกิตวิฒัน์ วฒันวรำงกรู 30,249.00                                นำยกิตวิฒัน์ วฒันวรำงกรู 30,249.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 212/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

62 จกัท ำรำยกำรทะเบยีนต ำรับยำ 41,775.00                  41,775.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอิเทพ อ่ิมสอน 41,775.00                                นำยอิเทพ อ่ิมสอน 41,775.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 213/2562

แผนปัจจบุนัทีถ่กูยกเลกิฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

63 ตรวจสอบแก้ไขและประมวลผลข้อมลู 55,713.00                  55,713.00                 เฉพำะเจำะจง นำยพนะพล จำรุภมิู 55,713.00                                นำยพนะพล จำรุภมิู 55,713.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 214/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

64 จดัจ้ำงเป็นผู้ช่วยบริหำรจดักำรระบบ 52,773.00                  52,773.00                 เฉพำะเจำะจง นำยปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 52,773.00                                นำยปิยณฐั นวจิตไพบลูย์ 52,773.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 215/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

65 ปรับปรุง ตรวจสอบควำมถกูต้อง 46,404.00                  46,404.00                 เฉพำะเจำะจง นส. รำนี บณัฑิตำนกุลู 46,404.00                                นส. รำนี บณัฑิตำนกุลู 46,404.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 216/2562

ของข้อมลูค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

66 ตรวจประเมินค ำขอด้ำนยำ 67,209.00                  67,209.00                 เฉพำะเจำะจง นส. มนัสนันท์ สวนเพชร 67,209.00                                นส. มนัสนันท์ สวนเพชร 67,209.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 217/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

67 ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ 72,438.00                  72,438.00                 เฉพำะเจำะจง นส. อรชนินท์ สขุเณศกลุ 72,438.00                                นส. อรชนินท์ สขุเณศกลุ 72,438.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 218/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

68 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 28,500.00                  28,500.00                 เฉพำะเจำะจง นส. จิรัชยำ บญุรอด 28,500.00                                นส. จิรัชยำ บญุรอด 28,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 219/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

69 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 28,500.00                  28,500.00                 เฉพำะเจำะจง นส. วิไลรัตน์ ทองประเสริฐ 28,500.00                                นส. วิไลรัตน์ ทองประเสริฐ 28,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 220/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่22  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

70 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 28,500.00                  28,500.00                 เฉพำะเจำะจง นส. กณันิกำ นุม่ดี 28,500.00                                นส. กณันิกำ นุม่ดี 28,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 221/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

71 บนัทกึข้อมลูรับเร่ืองและพิมพ์งำน 30,135.00                  30,135.00                 เฉพำะเจำะจง นส. พรสขุ โชตนิยั 30,135.00                                นส. พรสขุ โชตนิยั 30,135.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 222/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

72 ประสำนงำนและรำยงำนผลด ำเนินฯ 36,750.00                  36,750.00                 เฉพำะเจำะจง นำยมำรุต สแีสง 36,750.00                                นำยมำรุต สแีสง 36,750.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 223/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

73 เพ่ือปฏิบตัิหน้ำที่จดัท ำเอกสำรเบิกจำ่ย 35,568.00                  35,568.00                 เฉพำะเจำะจง นส. จนัจิรำ กอแก้ว 35,568.00                                นส. จนัจิรำ กอแก้ว 35,568.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 224/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

74 จดัจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือตรวจเบือ้งต้น 85,128.00                  85,128.00                 เฉพำะเจำะจง นส. มนสัว ีเหลีย่มสมบตัิ 85,128.00                                นส. มนสัว ีเหลีย่มสมบตัิ 85,128.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 225/2562

สถำนที่ฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

75 ด ำเนินงำนเก่ียวกบัค ำขอขึน้ทะเบยีน 46,050.00                  46,050.00                 เฉพำะเจำะจง นำยอฐัขะวญิ ชตุจิิรัฐิตกิำล 46,050.00                                นำยอฐัขะวญิ ชตุจิิรัฐิตกิำล 46,050.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 226/2562

ต ำรับยำฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

76 รวบรวม ตรวจสอบและบนัทึกข้อมลูฯ 50,610.00                  50,610.00                 เฉพำะเจำะจง นำงนิภำรัตน์ โสภำพล 50,610.00                                นำงนิภำรัตน์ โสภำพล 50,610.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 227/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่25  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

77 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนกำรพิจำรณำค ำขอวิชำกำร 60,000.00                  60,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. นรำวด ีจินำกลุ 60,000.00                                นส. นรำวด ีจินำกลุ 60,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 228/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

78 จ้ำงปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำรกลุม่ก ำกบัดแูล 32,685.00                  32,685.00                 เฉพำะเจำะจง นส. อรวรรณ วงษำ 32,685.00                                นส. อรวรรณ วงษำ 32,685.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 229/2562

หลงัออกสูต่ลำด เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

79 จ้ำงปฏิบตัิงำนบริหำรจดักำรระบบคณุภำพ 36,795.00                  36,795.00                 เฉพำะเจำะจง นส. พรพิทย์ ศำกรณ์ 36,795.00                                นส. พรพิทย์ ศำกรณ์ 36,795.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 230/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

80 จดัท ำทบทวนนวรรณกรรมและสรุปฯ 60,000.00                  60,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสรุสทิธ์ิ ล้อจิตรอ ำนวย 60,000.00                                นำยสรุสทิธ์ิ ล้อจิตรอ ำนวย 60,000.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 231/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

81 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือด ำเนินงำน 45,510.00                  45,510.00                 เฉพำะเจำะจง นส. โสภำวรรณ ธุรกิจ 45,510.00                                นส. โสภำวรรณ ธุรกิจ 45,510.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 232/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

82 รวบรวม ตรวจสอบและบนัทึกข้อมลูค ำขอฯ 50,610.00                  50,610.00                 เฉพำะเจำะจง นส. รุ่งทวิำ ฟองลำที 50,610.00                                นส. รุ่งทวิำ ฟองลำที 50,610.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 233/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

83 ด ำเนินกำรเบือ้งต้นเก่ียวกบัค ำขอขึน้ทะเบียน 37,500.00                  37,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำงวไิลรัตน์ บญุช่ืน 37,500.00                                นำงวไิลรัตน์ บญุช่ืน 37,500.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 234/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

84 บนัทึกข้อมลูทะเบียนต ำรับยำ 38,520.00                  38,520.00                 เฉพำะเจำะจง นส. วจิิตรำ ปำนทรัพย์ 38,520.00                                นส. วจิิตรำ ปำนทรัพย์ 38,520.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 235/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

85 บนัทึกข้อมลูสถำนะของงำนค ำขอฯ 37,275.00                  37,275.00                 เฉพำะเจำะจง นส. ศริินนภำ ศรีสมพงษ์ 37,275.00                                นส. ศริินภำ ศรีสมพงษ์ 37,275.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 236/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

86 ประเมินเอกสำรค ำขอขึน้ทะเบียนต ำรับยำ 77,400.00                  77,400.00                 เฉพำะเจำะจง นำยศภุภทัร ครีีวรรณ 77,400.00                                นำยศภุภทัร ครีีวรรณ 77,400.00                                   มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 237/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

87 ตรวจสอบและพิจำรณำเกำสำร 63,750.00                  63,750.00                 เฉพำะเจำะจง นำงพิสชำ ลศุนนัทน์ 63,750.00                                นำงพิสชำ ลศุนนัทน์ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 238/2562

ค ำขอขึน้ทเบียน เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

88 สัง่จ้ำงซอ่มคอมพิวเตอร์ 15,000.00                  15,000.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ 15,000.00                                ร้ำนเจเอส คอมพิวเตอร์ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 239/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

89 สัง่จ้ำงซอ่มไฟฟ้ำและซอ่มอปุกรณ์ส ำนักงำน 8,180.00                    8,180.00                   เฉพำะเจำะจง นำยไพฑรูย์ ขนัถม 8,180.00                                  นำยไพฑรูย์ ขนัถม เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 240/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่26  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

90 สัง่จ้ำงติดตัง้กระเบือ้งยำงฯ 56,710.00                  56,710.00                 เฉพำะเจำะจง บจ. อำชำ 56,710.00                                บจ. อำชำ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 241/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่27  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

91 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกสถำนะ 33,250.00                  33,250.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสรำวธุ บญุไปล่ 33,250.00                                นำยสรำวธุ บญุไปล่ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 242/2562

กำรยื่นค ำขอฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

92 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือบนัทึกข้อมลู 20,300.00                  20,300.00                 เฉพำะเจำะจง นส. แอน ชวนเสถียร 20,300.00                                นส. แอน ชวนเสถียร เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 243/2562

ค ำขอขึน้ทะเบียนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28 ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

93 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือจดัท ำเอกสำรเบิก 30,000.00                  30,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. พลอยไพลนิ พำนิชดี 30,000.00                                นส. พลอยไพลนิ พำนิชดี เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 244/2562

คำ่ตอบแทนฯ เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

94 จ้ำงบคุคลภำยนอกเพ่ือตรวจสอบเอกสำรฯ 34,233.00                  34,233.00                 เฉพำะเจำะจง นำยรัตนพบ ประเสริฐสงัข์ 34,233.00                                นำยรัตนพบ ประเสริฐสงัข์ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 245/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

95 ด ำเนินกำรรวบรวมประสำนงำน 25,500.00                  25,500.00                 เฉพำะเจำะจง นำยปววศิร เพ็งขนั 25,500.00                                นำยปววศิร เพ็งขนั เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 246/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

96 จดัท ำข้อมลูยำ ประเมินข้อมลูยำ 2,600.00                    2,600.00                   เฉพำะเจำะจง นำยกิตต ิสคุนัโธ 2,600.00                                  นำยกิตต ิสคุนัโธ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 247/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

97 ประสำนงำน วิเครำะห์ และจดัท ำรำยงำนฯ 29,382.00                  29,382.00                 เฉพำะเจำะจง นส. กนกรัตน์ เอกตระกลู 29,382.00                                นส. กนกรัตน์ เอกตระกลู เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 248/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

98 จ ำท ำโครงกำรกำรประเมินฯ 360,000.00                360,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยณธร ชยัญำคณุำพฤกษ์ 360,000.00                              นำยณธร ชยัญำคณุำพฤกษ์ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 2496/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

99 จดัจ้ำงเหมำพนักงำนขบัรถยนต์ตู้ 42,000.00                  42,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยฐิตพิงค์ ไชยสนธ์ิ 42,000.00                                นำยฐิตพิงค์ ไชยสนธ์ิ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 250/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

100 จดัจ้ำงเหมำพนักงำนขบัรถยนต์ตู้ 42,000.00                  42,000.00                 เฉพำะเจำะจง นำยกิตติวิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ 42,000.00                                นำยกิตติวิสทุธ์ิ เพ่ิมสมบรูณ์ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 251/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

101 ตรวจสอบและประเมินค ำขอขึน้ทะเบียนฯ 77,250.00                  77,250.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสวุมิล ฉกำจนวโรดม 77,250.00                                นำงสวุมิล ฉกำจนวโรดม เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 252/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

102 ตรวจสอบเอกสำรของค ำขอ น.ย.ม. 1 38,238.00                  38,238.00                 เฉพำะเจำะจง นส. สมใจ ไทยเจือ 38,238.00                                นส. สมใจ ไทยเจือ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 253/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

103 ด ำเนินกำรตรวจค ำขอตำมคูมื่อประชำชน 78,000.00                  78,000.00                 เฉพำะเจำะจง นส. นฤมล นิมมำนพิภกัดิ์ 78,000.00                                นส. นฤมล นิมมำนพิภกัดิ์ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 254/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

104 ด ำเนินกำรด้ำนข้อมลูกำรตรวจตรำวิจยั 33,450.00                  33,450.00                 เฉพำะเจำะจง นส. วสิำรัตน์ โตเจริญ 33,450.00                                นส. วสิำรัตน์ โตเจริญ เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 255/2562

ทำงคลนิิก เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

105 ประสำนงำนกำรจดัประชมุ 30,960.00                  30,960.00                 เฉพำะเจำะจง นส.รัตตยิำกร พรำนไพร 30,960.00                                นส.รัตตยิำกร พรำนไพร เฉพำะเจำะจง มีคณุสมบตัคิรบถ้วน บจ.ย. 256/2562

เสนอรำคำเหมำะสม ลงวนัที ่28  ธ.ค. 2561

ภำยในวงเงินงบ

ประมำณ

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ

รำยช่ือ รำคำที่เสนอ ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1
จ้ำงติดตัง้ตู้ควบคมุไฟฟ้ำ

พร้อมเมนไฟฟ้ำ

19,795.00 19,795.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนฐำปณีย์แอร์ เซอร์วิส 19,795.00 ร้ำนฐำปณีย์แอร์ เซอร์วิส 19,795.00 กำรพิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 40/62 ลว.4 ธนัวำคม 2561

2 จ้ำงพิมพ์สติ๊กเกอร์ 84,000.00 84,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.รุ่งเจริญ 84,000.00 ร้ำน ส.รุ่งเจริญ 84,000.00 มีคณุภำพและบริกำรดี ตจ 41/62 ลว.7 ธนัวำคม 2561

3

จดัซือ้ดรัมรับภำพส ำหรับ

เคร่ืองพิมพ์ (ต2/58 พน. 

และ ต3/57 คพ.)

9,800.00 9,800.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 9,800.00 ร้ำน เจเอส คอมพิวเตอร์ 9,800.00 กำรพิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตซ 7/62 ลว.20 ธนัวำคม 2561

รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

ช่ือหน่วยงำน......กองควบคมุวตัถเุสพติด.......

วนัที่  11  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561 



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

4

จ้ำงตรวจเช็คและท ำควำม

สะอำดระบบโทรทศัน์

วงจรปิดและระบบ

สญัญำณกนัขโมย (มค./

พค./สค.)

44,940.00 44,940.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท คลนีส์เวิลด์ แมเนจเมนต์ 

จ ำกดั

44,940.00 บริษัท คลนีส์เวิลด์ แมเนจเมนต์ จ ำกดั 44,940.00 กำรพิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 42/62 ลว.21 ธนัวำคม2561

5

จ้ำงเหมำทบทวนวรรณกรม

 สบืค้นข้อมลู วิเครำะห์

ประมวลผลฯ

300,000.00 300,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง ดร.ภญ.ฟ้ำใส จนัทร์จำรุภรณ์ 300,000.00 ดร.ภญ.ฟ้ำใส จนัทร์จำรุภรณ์ 300,000.00 มีคณุสมบตัิครบถ้วน รำคำไม่เกิน

งบประมำณ

ตจ 43/62 ลว.25 ธนัวำคม 2561

6
เชำ่ห้องประชมุและเชำ่

เคร่ือง LCD

10,000.00 10,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจ

เม้นท์ จ ำกดั

10,000.00 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์

 จ ำกดั

10,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

ตจ 44/62 ลว.28 ธนัวำคม 2561

7
จ้ำงท ำเอกสำรและกระเป๋ำ

ใสเ่อกสำร

24,000.00 24,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุนันท์  แก้วไทรนันท์ 24,000.00 นำงสำวจำรุนันท์  แก้วไทรนันท์ 24,000.00 พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑ์รำคำ

ตจ 45/62 ลว.28 ธนัวำคม 2561

8
เชำ่รถตู้พร้อมน ำ้มนั

เชือ้เพลงิ

20,000.00 20,000.00  วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐธนนท์  อธิพฒัน์ธญักลุ 20,000.00 นำยณัฐธนนท์  อธิพฒัน์ธญักลุ 20,000.00 กำรพิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอโดย

ใช้เกณฑ์รำคำ

ตจ 46/62 ลว.28 ธนัวำคม 2561

แบบ สขร. ๑

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

1 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 5,600 5,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 5,600 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 5,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.188/62              7 ธนัวำคม 

2561

2
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,800 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 2,800

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.189/62              7 ธนัวำคม 

2561

3 จ้ำงออกแบบ 195,000 195,000 เฉพำะเจำะจง บ.ไวรัล อำร์ต สตดูิโอ 195,000 บ.ไวรัล อำร์ต สตดูิโอ 195,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.190/62              11 ธนัวำคม

 2561

4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 4,000 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 4,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.191/62              11 ธนัวำคม

 2561

5 จ้ำงงำนเพ่ิมรำงหลอดไฟ 11,770 11,770 เฉพำะเจำะจง บ.ซนัไชน์ 11,770 บ.ซนัไชน์ 11,770
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.192/62              13 ธนัวำคม

 2561

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,600 4,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 4,600 ร้ำนก๊อปปี ้ปริน้ 4,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.193/62              19 ธนัวำคม

 2561

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำที่

ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงในรอบเดือน......ธนัวำคม.........2561................................

(ช่ือหน่วยงำน)..........................ส ำนกัอำหำร......................................

วนัที.่....5......เดือน….....กุมภำพนัธ์..........พ.ศ..............2562..............

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

7 จ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชบั บรรจง 16,000.00 นำยฉัตรชยั บรรจง 16,000.00
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.194/62              27 ธนัวำคม

 2561

8 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 54,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว 54,000 น.ส.วำรินทร์ สำรเข่ือนแก้ว 54,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.195/62              27 ธนัวำคม

 2561

9 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 45,000 45,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณกำญจน์ สภุำวสิทธ์ิ 45,000 น.ส.วรรณกำญจน์ สภุำวสิทธ์ิ 45,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.196/62              27 ธนัวำคม

 2561

10 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศนัย์สนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง 46,500 น.ส.ศนัย์สนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.197/62              27 ธนัวำคม

 2561

11 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 46,500 45,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.อสมำ ไชยวงค์ 46,500 น.ส.อสมำ ไชยวงค์ 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.198/62              27 ธนัวำคม

 2561

12 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 45,300 45,300 เฉพำะเจำะจง
นำยภทัรพล อิศรำงกรู ณ 

อยธุยำ
45,300 นำยภทัรพล อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 45,300

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.199/62              27 ธนัวำคม

 2561

13 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรรณพร กำญจซิม 60,000 น.ส.พรรณพร กำญจซิม 60,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.200/62              27 ธนัวำคม

 2561

14 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 45,300.00 45,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300.00 นำยวรรณชยั โตสวสัดิ์ 45,300.00
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.201/62              27 ธนัวำคม

 2561

15 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 55,350 55,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 55,350 น.ส.พิมพ์วมิล สกลุกนัต์ 55,350
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.202/62              27 ธนัวำคม

 2561

16 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,390 36,390 เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ เพชรด ำ 36,390 นำงรัตนำ เพชรด ำ 36,390
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.203/62              27 ธนัวำคม

 2561

17 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 42,240 42,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 42,240 น.ส.ณฐันชุ สขุแก้ว 42,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.204/62              27 ธนัวำคม

 2561

18 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 34,500 น.ส.ณฐัธยำ วงลนุลำ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.205/62              27 ธนัวำคม

 2561

19 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,600 33,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 33,600 น.ส.ณิศรำ โชติขนุทด 33,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.206/62              27 ธนัวำคม

 2561

20 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 62,850 62,850 เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 62,850 น.ส.จำรุวรรณ สวุรรณก ำเนิด 62,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.207/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

21 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 28,500 28,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำญจนำภรณ์ สวุรรณ 28,500 น.ส.กำญจนำภรณ์ สวุรรณ 28,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.208/62              27 ธนัวำคม

 2561

22 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 30,720 30,720 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภรณ์ประภำ วยิะเศษ 30,720 น.ส.ภรณ์ประภำ วยิะเศษ 30,720
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.209/62              27 ธนัวำคม

 2561

23
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 16,000 นำยกรณยั พิมพสรุกะ 16,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.210/62              27 ธนัวำคม

 2561

24 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 55,500 55,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัญญำ ถำวรพนัธุ์ 55,500 น.ส.รัญญำ ถำวรพนัธุ์ 55,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.211/62              27 ธนัวำคม

 2561

25 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 52,080 52,080 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์ 52,080 น.ส.ปำจำรีย์ เกยำนนท์ 52,080
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.212/62              27 ธนัวำคม

 2561

26 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 41,850 41,850 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 41,850 น.ส.ศศิมน ไชยพงศ์ 41,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.213/62              27 ธนัวำคม

 2561

27 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 41,730 41,730 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี 41,730 น.ส.ณฐัจิรำ หวงัดี 41,730
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.214/62              27 ธนัวำคม

 2561

28 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 35,490 35,490 เฉพำะเจำะจง นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 35,490 นำยอนพุงศ์ ขนัทองหลอ่ 35,490
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.215/62              27 ธนัวำคม

 2561

29 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดำรณ๊ หมูข่จรพนัธ์ 75,000 น.ส.ดำรณ๊ หมูข่จรพนัธ์ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.216/62              27 ธนัวำคม

 2561

30 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 72,840 72,840 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 72,840 น.ส.ปณิชำ เทพยหุะ 72,840
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.217/62              27 ธนัวำคม

 2561

31 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 50,850 50,850 เฉพำะเจำะจง นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 50,850 นำยกรชกรณ์ นิลศำสตร์ 50,850
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.218/62              27 ธนัวำคม

 2561

32 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 34,650 น.ส.เบญจวรรณ ภูพ่ะเนียด 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.219/62              27 ธนัวำคม

 2561

33 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 56,100 56,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ 56,100 น.ส.จฬุำลกัษณ์ มฤคสนธิ 56,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.220/62              27 ธนัวำคม

 2561

34 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 56,040 56,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 56,040 น.ส.พรพรรณ ก้อนกลิน่ 56,040
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.221/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

35 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 70,500 70,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนงค์ บำนแย้ม 70,500 น.ส.อนงค์ บำนแย้ม 70,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.222/62              27 ธนัวำคม

 2561

36 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 67,590 67,590 เฉพำะเจำะจง นำยกนัต์ สวสัดิไ์ชย 67,590 นำยกนัต์ สวสัดิไ์ชย 67,590
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.223/62              27 ธนัวำคม

 2561

37 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 66,660 66,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 66,660 น.ส.สธุญัญำ จงอตุสำ่ห์ 66,660
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.224/62              27 ธนัวำคม

 2561

38 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 45,150 45,150 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 45,150 น.ส.ภคภรณ์ เรืองวงษ์ 45,150
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.225/62              27 ธนัวำคม

 2561

39 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 44,910 44,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร 44,910 น.ส.ชมพนูชุ ทองสมคัร 44,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.226/62              27 ธนัวำคม

 2561

40 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,350 37,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.มนตัตำ โตเจริญ 37,350 น.ส.มนตัตำ โตเจริญ 37,350
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.227/62              27 ธนัวำคม

 2561

41 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,180 36,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิรำพร  สดุหนองบวั 36,180 น.ส.จิรำพร  สดุหนองบวั 36,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.228/62              27 ธนัวำคม

 2561

42 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 47,700 47,700 เฉพำะเจำะจง นำยสรำยศ เถียรทวี 47,700 นำยสรำยศ เถียรทวี 47,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.229/62              27 ธนัวำคม

 2561

43 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง นำยชนทิตย์ หมวดยำ 42,900 นำยชนทิตย์ หมวดยำ 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.230/62              27 ธนัวำคม

 2561

44 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000 นำงอจัจิมำ เหลืองดิลก 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.231/62              27 ธนัวำคม

 2561

45 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำยอำรยะ โรจนวณิิชชำกร 75,000 นำยอำรยะ โรจนวณิิชชำกร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.232/62              27 ธนัวำคม

 2561

46 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 50,400 50,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภสัสร มีแก้ว 50,400 น.ส.ภสัสร มีแก้ว 50,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.233/62              27 ธนัวำคม

 2561

47 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 48,690 48,690 เฉพำะเจำะจง นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 48,690 นำยช ำนำญ สภุำพงษ์ 48,690
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.234/62              27 ธนัวำคม

 2561

48 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 54,570 54,570 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปวณีำ แก้วมิตร 54,570 น.ส.ปวณีำ แก้วมิตร 54,570
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.235/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

49 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 42,720 42,720 เฉพำะเจำะจง นำยธีรพงษ์ ทองเรือง 42,720 นำยธีรพงษ์ ทองเรือง 42,720
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.236/62              27 ธนัวำคม

 2561

50 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 47,460 47,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณชัฐำนนัท์ 47,460 น.ส.ณชัฐำนนัท์ 47,460
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.237/62              27 ธนัวำคม

 2561

51 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 46,590 46,590 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิต 46,590 น.ส.ธิดำรัตน์ เสมอจิต 46,590
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.238/62              27 ธนัวำคม

 2561

52 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 28,500 28,500 เฉพำะเจำะจง นำยมนต์ชยั 28,500 นำยมนต์ชยั 28,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.239/62              27 ธนัวำคม

 2561

53 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทร์จิรำ เกตปัุน้ 33,000 น.ส.จนัทร์จิรำ เกตปัุน้ 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.240/62              27 ธนัวำคม

 2561

54 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรัญชนก สทุธิศรำนนัท์ 33,000 น.ส.วรัญชนก สทุธิศรำนนัท์ 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.241/62              27 ธนัวำคม

 2561

55 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญำศิริ 75,000 น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญำศิริ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.242/62              27 ธนัวำคม

 2561

56 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000 นำงจรีุรัตน์ หอ่เกียรติ 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.243/62              27 ธนัวำคม

 2561

57 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000 นำงตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชยัพร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.244/62              27 ธนัวำคม

 2561

58 จ้ำงพิมพ์สติก๊เกอร์ 4,000 4,000 เฉพำะเจำะจง
ส ำนกัพิมพ์กิจกำรฯทหำรผ่ำน

ศกึษำ
4,000

ส ำนกัพิมพ์กิจกำรฯทหำรผ่ำน

ศกึษำ
4,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.245/62              27 ธนัวำคม

 2561

59
จ้ำงเหมำรถตู้ปรับ

อำกำศ
16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรชยั บรรจง 16,000 นำยฉัตรชยั บรรจง 16,000

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.246/62              27 ธนัวำคม

 2561

60 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 48,600 48,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 48,600 น.ส.กมลลกัษณ์ แดงโสภณ 48,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.247/62              27 ธนัวำคม

 2561

61 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 63,600 63,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดำลอ ำไพ 63,600 น.ส.ขวญัแก้ว กงัสดำลอ ำไพ 63,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.248/62              27 ธนัวำคม

 2561

62 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 87,630 87,630 เฉพำะเจำะจง นำยคมสนั เลิศประเสริฐ 87,630 นำยคมสนั เลิศประเสริฐ 87,630
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.249/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

63 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 27,180 27,180 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ 27,180 น.ส.วรลกัษณ์ หล้ำจนัทร์ดำ 27,180
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.250/62              27 ธนัวำคม

 2561

64 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 48,000 48,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช 48,000 น.ส.สรุอยยำ ชยัชนะเดช 48,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.251/62              27 ธนัวำคม

 2561

65 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 65,370 65,370 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 65,370 น.ส.วรำณี แซด่ำ่น 65,370
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.252/62              27 ธนัวำคม

 2561

66 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 58,770 58,770 เฉพำะเจำะจง น.ส.ภจูฑุำ ศรีวลิยั 58,770 น.ส.ภจูฑุำ ศรีวลิยั 58,770
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.253/62              27 ธนัวำคม

 2561

67 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 48,240 48,240 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก 48,240 น.ส.ปรียำภรณ์ พงษ์เผือก 48,240
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.254/62              27 ธนัวำคม

 2561

68 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 49,200 49,200 เฉพำะเจำะจง นำยบญุเสริม ผกัใหม 49,200 นำยบญุเสริม ผกัใหม 49,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.255/62              27 ธนัวำคม

 2561

69 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 44,100 44,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 44,100 น.ส.รัชนี ชยัเจริญ 44,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.256/62              27 ธนัวำคม

 2561

70 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 55,140 55,140 เฉพำะเจำะจง น.ส.รินดำ บวัทัง่ 55,140 น.ส.รินดำ บวัทัง่ 55,140
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.257/62              27 ธนัวำคม

 2561

71 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 47,820 47,820 เฉพำะเจำะจง นำงศรินญำ สิงห์เอ่ียม 47,820 นำงศรินญำ สิงห์เอ่ียม 47,820
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.258/62              27 ธนัวำคม

 2561

72 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 50,610 50,610 เฉพำะเจำะจง น.ส.พจนำถ วเิศษกลุ 50,610 น.ส.พจนำถ วเิศษกลุ 50,610
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.259/62              27 ธนัวำคม

 2561

73 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 50,040 50,040 เฉพำะเจำะจง น.ส.ศศิธร สชุส ำรำญ 50,040 น.ส.ศศิธร สชุส ำรำญ 50,040
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.260/62              27 ธนัวำคม

 2561

74 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 50,400 50,400 เฉพำะเจำะจง น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ ำศีล 50,400 น.ส.วภิำพร โพธ์ิจ ำศีล 50,400
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.261/62              27 ธนัวำคม

 2561

75 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 46,500 46,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนนัท์ 46,500 น.ส.อษุณีย์ ชษุณำนนัท์ 46,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.262/62              27 ธนัวำคม

 2561

76 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 46,620 46,620 เฉพำะเจำะจง น.ส.แก้วขวัญ ดอนพงไพร 46,620 น.ส.แก้วขวัญ ดอนพงไพร 46,620
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.263/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

77 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 40,680 40,680 เฉพำะเจำะจง นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั 40,680 นำงจนัทิรำพร วฒิุกมลชยั 40,680
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.264/62              27 ธนัวำคม

 2561

78 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 41,700 41,700 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 41,700 น.ส.ธญัญลกัษณ์ ผะอบแก้ว 41,700
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.265/62              27 ธนัวำคม

 2561

79 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 39,690 39,690 เฉพำะเจำะจง
น.ส.นภำวรรณ ทองประไพ

พกัตร์
39,690 น.ส.นภำวรรณ ทองประไพพกัตร์ 39,690

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.266/62              27 ธนัวำคม

 2561

80 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 52,500 52,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลิศ 52,500 น.ส.ณฐักำนต์ ล ำ้เลิศ 52,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.267/62              27 ธนัวำคม

 2561

81 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 40,050 40,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.วริะยำ มณีกลำง 40,050 น.ส.วริะยำ มณีกลำง 40,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.268/62              27 ธนัวำคม

 2561

82 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 39,750 39,750 เฉพำะเจำะจง นำยธนนำรถ รัชตศรี 39,750 นำยธนนำรถ รัชตศรี 39,750
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.269/62              27 ธนัวำคม

 2561

83 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 46,650 46,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.สมหญิง สมสขุ 46,650 น.ส.สมหญิง สมสขุ 46,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.270/62              27 ธนัวำคม

 2561

84 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 39,750 39,750 เฉพำะเจำะจง น.ส.อรุณี พอ่ค้ำ 39,750 น.ส.อรุณ๊ พอ่ค้ำ 39,750
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.271/62              27 ธนัวำคม

 2561

85 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 38,550 38,550 เฉพำะเจำะจง น.ส.อษุำ พุม่พวย 38,550 น.ส.อษุำ พุม่พวย 38,550
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.272/62              27 ธนัวำคม

 2561

86 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 46,920 46,920 เฉพำะเจำะจง น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 46,920 น.ส.กนกวรรณ มีมอญ 46,920
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.273/62              27 ธนัวำคม

 2561

87 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 54,030 54,030 เฉพำะเจำะจง น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 54,030 น.ส.อญัชลุี ทมุแสน 54,030
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.274/62              27 ธนัวำคม

 2561

88 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 38,490 38,490 เฉพำะเจำะจง นส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 38,490 นส.ณชัชำ หอ่เกียรติ 38,490
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.275/62              27 ธนัวำคม

 2561

89 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 50,310 50,310 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ 50,310 น.ส.พชัรภำ โพธิตำปนะ 50,310
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.276/62              27 ธนัวำคม

 2561

90 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 38,820 38,820 เฉพำะเจำะจง น.ส.สภุำภรณ์ ปัน้พล 38,820 น.ส.สภุำภรณ์ ปัน้พล 38,820
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.277/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

91 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปภสัสรำ พิรุณเจริญพร 37,050 น.ส.ปภสัสรำ พิรุณเจริญพร 37,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.278/62              27 ธนัวำคม

 2561

92 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,350 37,350 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 37,350 น.ส.พรทิพย์ อ้นชนะ 37,350
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.279/62              27 ธนัวำคม

 2561

93 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 37,050 น.ส.สวุมิล บงัพิมำย 37,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.280/62              27 ธนัวำคม

 2561

94 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,990 36,990 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 36,990 น.ส.พิมพ์ชนก ไชยคีรี 36,990
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.281/62              27 ธนัวำคม

 2561

95 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,470 37,470 เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 37,470 น.ส.เบญจลกัษณ์ อ้นจีน 37,470
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.282/62              27 ธนัวำคม

 2561

96 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 35,910 น.ส.สนิุสำ ธรรมชำติ 35,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.283/62              27 ธนัวำคม

 2561

97 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 42,900 น.ส.วรวรรณฐัรัฐ แสงรัตน์ 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.284/62              27 ธนัวำคม

 2561

98 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,900 36,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 36,900 น.ส.จิตติกำ สทุธะลกัษณ์ 36,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.285/62              27 ธนัวำคม

 2561

99 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 42,630 42,630 เฉพำะเจำะจง น.ส.เปมิกำ เครืออยู่ 42,630 น.ส.เปมิกำ เครืออยู่ 42,630
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.286/62              27 ธนัวำคม

 2561

100 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,300 36,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทร์ทิวำ แสงกดุเลำะ 36,300 น.ส.จนัทร์ทิวำ แสงกดุเลำะ 36,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.287/62              27 ธนัวำคม

 2561

101 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,300 36,300 เฉพำะเจำะจง น.ส.ก่ิงกำญจน์ ประไพพงค์ 36,300 น.ส.ก่ิงกำญจน์ ประไพพงค์ 36,300
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.288/62              27 ธนัวำคม

 2561

102 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,450 36,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 36,450 น.ส.ฉัตรรว ีเครืออยู่ 36,450
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.289/62              27 ธนัวำคม

 2561

103 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,450 36,450 เฉพำะเจำะจง น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 36,450 น.ส.สธุำมำศ ชชัวำลกิจกลุ 36,450
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.290/62              27 ธนัวำคม

 2561

104 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.สทุำมำศ ขนุเอม 36,000 น.ส.สทุำมำศ ขนุเอม 36,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.291/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

105 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,050 37,050 เฉพำะเจำะจง น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี 37,050 น.ส.สดุำรัตน์ ขนุจนัดี 37,050
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.292/62              27 ธนัวำคม

 2561

106 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 45,660 45,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 45,660 น.ส.นิตยำ บญุน ำมำ 45,660
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.293/62              27 ธนัวำคม

 2561

107 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 35,640 35,640 เฉพำะเจำะจง น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 35,640 น.ส.อนสุสรำ สขุประเสริฐ 35,640
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.294/62              27 ธนัวำคม

 2561

108 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 35,940 35,940 เฉพำะเจำะจง นำยปรัชญำ ดรุณพงศ์ 35,940 นำยปรัชญำ ดรุณพงศ์ 35,940
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.295/62              27 ธนัวำคม

 2561

109 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 35,010 35,010 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010 น.ส.ชลเกษตร ชีรคปุต์ 35,010
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.296/62              27 ธนัวำคม

 2561

110 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 44,160 44,160 เฉพำะเจำะจง น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแก้ว 44,160 น.ส.อชัฌำ เพชรสลบัแก้ว 44,160
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.294/62              27 ธนัวำคม

 2561

111 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,980 34,980 เฉพำะเจำะจง น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 34,980 น.ส.ใจพกั บญุคิว้ 34,980
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.295/62              27 ธนัวำคม

 2561

112 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 34,500 น.ส.ธนัย์ชนก ดวงอปุะ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.296/62              27 ธนัวำคม

 2561

113 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,900 33,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขนิษฐำ วริิยะ 33,900 น.ส.ขนิษฐำ วริิยะ 33,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.297/62              27 ธนัวำคม

 2561

114 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,200 34,200 เฉพำะเจำะจง นำยทศพล จนัทร์เพ็ญ 34,200 นำยทศพล จนัทร์เพ็ญ 34,200
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.298/62              27 ธนัวำคม

 2561

115 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 42,900 42,900 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 42,900 น.ส.พิชญำนิน ตัง้วเิศษทรัพย์ 42,900
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.299/62              27 ธนัวำคม

 2561

116 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,410 37,410 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์ 37,410 น.ส.พิมพ์พริมำ แสงรัตน์ 37,410
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.300/62              27 ธนัวำคม

 2561

117 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง นำยภมี พจนกรโกศล 33,000 นำยภมี พจนกรโกศล 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.301/62              27 ธนัวำคม

 2561

118 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชณิตำ ดวงภกัดีรัมย์ 33,000 น.ส.ชณิตำ ดวงภกัดีรัมย์ 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.302/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

119 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนกนนัท์ ศรีสดุสะอำด 33,000 น.ส.ชนกนนัท์ ศรีสดุสะอำด 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.303/62              27 ธนัวำคม

 2561

120 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โคตร 33,000 น.ส.แทนชนน์ ศรีแหง่โคตร 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.304/62              27 ธนัวำคม

 2561

121 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 71,100 71,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ 71,100 น.ส.พชัรำภรณ์ จมุวรรณำ 71,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.305/62              27 ธนัวำคม

 2561

122 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 72,660 72,660 เฉพำะเจำะจง น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 72,660 น.ส.พรทิพย์ ผลประเสริฐ 72,660
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.306/62              27 ธนัวำคม

 2561

123 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 53,460 53,460 เฉพำะเจำะจง น.ส.พิชำมญช์ รัตนจริยำคณุ 53,460 น.ส.พิชำมญช์ รัตนจริยำคณุ 53,460
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.307/62              27 ธนัวำคม

 2561

124 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 39,600 39,600 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชลิดำ ทรัพย์พะนะ 39,600 น.ส.ชลิดำ ทรัพย์พะนะ 39,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.308/62              27 ธนัวำคม

 2561

125 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 38,610 38,610 เฉพำะเจำะจง น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 38,610 น.ส.ปนดัดำ ทองอทุิศ 38,610
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.309/62              27 ธนัวำคม

 2561

126 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 38,880 38,880 เฉพำะเจำะจง น.ส.วภิำพร ชำภกัดิ์ 38,880 น.ส.วภิำพร ชำภกัดิ์ 38,880
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.310/62              27 ธนัวำคม

 2561

127 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 37,230 37,230 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 37,230 น.ส.ขวญัฤดี แก้วมะโน 37,230
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.311/62              27 ธนัวำคม

 2561

128 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 38,760 38,760 เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตติยำ ผลสวำ่ง 38,760 น.ส.รัตติยำ ผลสวำ่ง 38,760
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.312/62              27 ธนัวำคม

 2561

129 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,120 36,120 เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภำ นะกลุจิรเดช 36,120 น.ส.ณิชำภำ นะกลุจิรเดช 36,120
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.313/62              27 ธนัวำคม

 2561

130 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 36,120 36,120 เฉพำะเจำะจง น.ส.มลธิสำ ชำญประเสริฐ 36,120 น.ส.มลธิสำ ชำญประเสริฐ 36,120
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.314/62              27 ธนัวำคม

 2561

131 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 35,910 น.ส.อจัฉรีย์ เกิดแสง 35,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.315/62              27 ธนัวำคม

 2561

132 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 35,910 35,910 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำกำนต์ สินเธำว์ 35,910 น.ส.ชนำกำนต์ สินเธำว์ 35,910
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.316/62              27 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

133 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.สบุษุยำ ปิยรัตนวรสกลุ 34,650 น.ส.สบุษุยำ ปิยรัตนวรสกลุ 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.317/62              27 ธนัวำคม

 2561

134 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.พชัมน ไชยคีรี 34,650 น.ส.พชัมน ไชยคีรี 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.318/62              27 ธนัวำคม

 2561

135 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,650 34,650 เฉพำะเจำะจง น.ส.อภชิำ สิทธิกลุนะ 34,650 น.ส.อภชิำ สิทธิกลุนะ 34,650
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.319/62              27 ธนัวำคม

 2561

136 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.เกตดุำ เต็มใจ 34,500 น.ส.เกตดุำ เต็มใจ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.320/62              27 ธนัวำคม

 2561

137 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 34,500 น.ส.อมัพิกำ ใจค ำ 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.321/62              27 ธนัวำคม

 2561

138 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกต ใบจ ำปี 30,000 นำยอลงกต ใบจ ำปี 30,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.322/62              27 ธนัวำคม

 2561

139 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 34,500 34,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 34,500 น.ส.ลลิตพรรณ เกรอด 34,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.323/62              27 ธนัวำคม

 2561

140 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 43,500 43,500 เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม 43,500 น.ส.เสำวภำ สิทธิโชคธรรม 43,500
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.324/62              27 ธนัวำคม

 2561

141 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.นิชำภทัร สโมสร 33,000 น.ส.นิชำภทัร สโมสร 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.325/62              27 ธนัวำคม

 2561

142 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 44,100 44,100 เฉพำะเจำะจง น.ส.จนัทกำนติ ์จนัทะเวช 44,100 น.ส.จนัทกำนติ ์จนัทะเวช 44,100
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.326/62              27 ธนัวำคม

 2561

143 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง น.ส.พณัณิตำ พิสณพุงศ์ 33,000 น.ส.พณัณิตำ พิสณพุงศ์ 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.327/62              27 ธนัวำคม

 2561

144 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 33,000 33,000 เฉพำะเจำะจง นำยศภุกรณ์ แสงประไพรัตน์ 33,000 นำยศภุกรณ์ แสงประไพรัตน์ 33,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.328/62              28 ธนัวำคม

 2561

145 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000 นำงถำวนีิ จำรุพิสิฐธร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.329/62              28 ธนัวำคม

 2561

146 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล กรกชกร 75,000 นำงศรีนวล กรกชกร 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.330/62              28 ธนัวำคม

 2561



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

147 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตรำ เศรษฐอดุม 75,000 นำงสำวจิตรำ เศรษฐอดุม 75,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.331/62              28 ธนัวำคม

 2561

148 จ้ำงเจ้ำหน้ำปฏบิตัิงำน 90,000 75,000 เฉพำะเจำะจง นำงนฤมล โกมลเสวนิ 90,000 นำงนฤมล โกมลเสวนิ 90,000
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

บจ.อ.332/62              28 ธนัวำคม

 2561

149 ซือ้วสัดสุ ำนกังำน 4,708 4,708 เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 4,708 กิจเจริญกำรค้ำ 4,708
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

     บซ.อ.22/62               6 

ธนัวำคม 2561

150 ซือ้วสัดหุมกึ 79,600 79,600 เฉพำะเจำะจง วบิลูกิจ 79,600 วบิลูกิจ 79,600
คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

     บซ.อ.23/62              13 

ธนัวำคม 2561

151
ซือ้ชดุทดสอบโคลิ

ฟอร์มแบคทีเรีย
11,556 11,556 เฉพำะเจำะจง บ.ยแูอนด์วี 11,556 บ.ยแูอนด์วี 11,556

คณุสมบตัิครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน วงเงิน

งบประมำณ

     บซ.อ.24/62               17 

ธนัวำคม 2561

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมแซมหลงัคำและกนัสำด 8,000                                                     8,000 เฉพำะเจำะจง นำยวมิล หิมโสภำ 8,000                             นำยวมิล หิมโสภำ 8,000                                มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บจด.90/62 ลว 25 ธ.ค. 61

2
เปลี่ยนยำงรถยนต์ 

กพ 7595
20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทไทยรัตน์ยำนยนต์ 20,000.00 หจก.ค็อกพิทไทยรัตน์ยำนยนต์ 20,000.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.42/62         วนัที ่14 

ธ.ค. 61

3
ซือ้หมึก

เคร่ืองโทรสำร
18,900.00 18,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 18,900.00 หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ 18,900.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

         บซด.43/62         วนัที ่14 

ธ.ค. 61

4
ซือ้หมกึเคร่ืองพิมพ์

และหมกึเคร่ืองโทรสำร
187,731.50 187,731.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊ เทเลคอม จ ำกดั 187,731.50 บริษัท บิก๊ เทเลคอม จ ำกดั 187,731.50 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน

ใบสัง่ซือ้ เลขที ่บซ.ด.40/62

ลงวนัที ่6 ธ.ค. 2561

5 ซือ้ชดุทดสอบอำหำร 12,485.00                12,485.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสชักรรม 12,485.00 องค์กำรเภสชักรรม 12,485.00 มีคณุสมบตัิถกูต้อง ครบถ้วน บซ.ด.41/62 ลว 3 ธ.ค. 61

วนัที่     31     เดือน     ธนัวำคม   พ.ศ. 2561

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือนธนัวำคม ...๒๕๖๑......

(ช่ือหน่วยงำน)...............กองพฒันำศกัยภำพผู้บริโภค.................

วนัที่…๒๓...เดือน....ธนัวำคม....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

ส ำนกัดำ่นอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ

๑

๑.๑ เผยแพร่สกู๊ปข่ำว

ประชำสมัพนัธ์ทำงสือ่

หนงัสือพิมพ์

๒๖๗,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สีพ่ระยำกำรพิมพ์ จ ำกดั ๒๔๐,๑๐๘.๐๐ บ.สีพ่ระยำกำรพิมพ์ จ ำกดั ๒๔๐,๑๐๘.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๐/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๗/๑๑/๒๕๖๑

๑.๒ เผยแพร่สกู๊ปข่ำว

ประชำสมัพนัธ์ทำงสือ่

หนงัสือพิมพ์

๑๐๕,๙๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.มติชน จ ำกดั (มหำชน) ๑๐๕,๙๓๐.๐๐ บ.มติชน จ ำกดั (มหำชน) ๑๐๕,๙๓๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๑/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๗/๑๑/๒๕๖๑

๒
เหมำปฏบิตัิงำนของ

กลุม่สือ่สำรองค์กร
๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพนัธุ์ มงักรงำม ๖๐,๐๐๐.๐๐ นำยฐิติพนัธุ์ มงักรงำม ๖๐,๐๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๒/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๙/๑๑/๒๕๖๑

๓ บอร์ดนิทรรศกำร ๓๑๔,๕๘๐.๐๐ ๓๑๔,๕๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก. เวร์ิค วนัเดอร์ ๓๑๔,๕๘๐.๐๐ หจก. เวร์ิค วนัเดอร์ ๓๑๔,๕๘๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๓/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๙/๑๑/๒๕๖๑

๔ ติดตัง้เคร่ืองปรับอำกำศ ๑๕,๓๐๑.๐๐ ๑๕,๓๐๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ๑๕,๓๐๑.๐๐ ร้ำน ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ ๑๕,๓๐๑.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๔/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๙/๑๑/๒๕๖๑

๕
จ้ำงออกแบบ ผลิต 

และติดตัง้นิทรรศกำร
๒๑๖,๘๖๘.๖๗ ๒๑๖,๘๖๘.๖๗ เฉพำะเจำะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกดั
๒๑๖,๘๖๘.๖๗

บ.เอส.ดี.พี.12 ซพัพลำยแอนด์

เซอร์วสิ จ ำกดั
๒๑๖,๘๖๘.๖๗

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๕/๒๕๖๒        วนัที ่

๓/๑๒/๒๕๖๑

๖ ซอ่มห้องน ำ้ชำย-หญิง ๒,๒๗๙.๑๐ ๒,๒๗๙.๑๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๒,๒๗๙.๑๐ ร้ำน เคง่ ซง่ ฮวด ๒,๒๗๙.๑๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๖/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

๗

ผลิตวดีิทศัน์ ชดุกำร

ด ำเนินงำนคุ้มครอง

ผู้บริโภค

๙๙,๙๓๘.๐๐ ๙๙,๙๓๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกดั ๙๙,๙๓๘.๐๐ บ.โนวำอินเตอร์ แอ็ด จ ำกดั ๙๙,๙๓๘.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๔๗/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

๘

ซือ้วสัดทุีใ่ช้กบั

เคร่ืองพิมพ์ส ำเนำ

ระบบดิจิตอล

๑๖,๐๖๐.๗๐ ๑๖,๐๖๐.๗๐ เฉพำะเจำะจง บ.ริโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั ๑๖,๐๖๐.๗๐ บ.ริโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั ๑๖,๐๖๐.๗๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๗/๒๕๖๒        วนัที ่

๑๖/๑๑/๒๕๖๒

๙
ซือ้เคร่ืองมลัติมีเดีย

โปรเจคเตอร์
๔๒,๕๐๐.๐๐ ๓๙,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ออวด้ิำ จ ำกดั ๓๙,๙๐๐.๐๐ บ.ออวด้ิำ จ ำกดั ๓๙,๙๐๐.๐๐

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บซ.พศ. ๘/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๗/๑๑/๒๕๖๑

๑๐ ซือ้วสัดสุ ำนกังำน ๒๑,๑๐๐.๐๐ ๒๑,๐๖๒.๙๕ เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๑,๐๖๒.๙๕ ร้ำนกิจเจริญกำรค้ำ ๒๑,๐๖๒.๙๕

มีคณุสมบตัิครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

งบประมำณ

     บจ.พศ. ๙/๒๕๖๒        วนัที ่

๒๐/๑๒/๒๕๖๑

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้ หรือจ้ำง

๓๔๖,๐๓๘.๐๐

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีซื่อ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. ๑

วงเงินทีจ่ะ หมำยเหตทุีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ

ซือ้หรือจ้ำง รำยช่ือ รำคำทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้กระเป๋ำใสเ่อกสำรจดักำรประชมุ11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 11,000.00 บริษัท เจ.เจ.แบค อินดสัตรี 11,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบซ.7/2561 ลว.7 ธค.61

จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

2 จดัจ้ำงเหมำรถบสัปรับอำกำศ 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คณำนยนต์ เบสท์ 26,000.00 บริษัท คณำนยนต์ เบสท์ 26,000.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.19/2562 ลว.14 ธค.61

แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ำกดั แทรเวลิ เซอร์วสิ จ ำกดั คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

3 จ้ำงเปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเคร่ือง และ 29,318.00 29,318.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 29,318.00 บริษัท สยำมพระรำม 5 จ ำกดั 29,318.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ.25/2562 ลว.25 ธค.61

รำยกำรอ่ืนฯ นง 6630 นนทบรีุ ส ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนใหญ่ คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

4 คำ่จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ 19,902.00 19,902.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หกหนึง่เจ็ด จ ำกดั 19,902.00 บริษัท หกหนึง่เจ็ด จ ำกดั 19,902.00  - ใช้หลกัเกณฑ์รำคำและ คบจ. 20/2562 ลว.7 ธค.61

คณุลกัษณะเฉพำะขอพสัดุ

ที่เป็นมำตรฐำน และคณุภำพดี

5 จดัจ้ำงเหมำรถตู้ปรับอำกำศ จ.ชลบรีุ9,900.00 9,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ 9,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยกรณยั พิมพสรุกะ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน คบจ.21/2562 ลว.14 ธค.61

วนัที ่17-21 ธค.61  - เสนอรำคำเหมำะสม

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

ช่ือหน่วยงำน......ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุเคร่ืองส ำอำง).......

วนัที ่  28   เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2561

วนัที ่ 7 มกรำคม 2562

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง
ผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและ

รำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2561

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้สตกิเกอร์เลเซอร์ 4,815.00                    4,815.00                   เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ 4,815 บำท กิจเจริญกำรค้ำ 4,815 บำท
รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ บซส. 6/2562

ลว. 7 ธ.ค. 61

2

จ้ำงซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอำกำศ 

หมำยเลขครุภณัฑ์ ส.

1/56 อ.

10,165.00                  10,165.00                 เฉพำะเจำะจง

ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 10,165 บำท ฐำปนีย์ แอร์ เซอร์วสิ 10,165 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่ซือ้ บจส. 49/2562

ลว. 7 ธ.ค. 61

3
จ้ำงท ำกระเป๋ำใสก่ระเป๋ำ

 500 ใบ

50,000.00                  50,000.00                 เฉพำะเจำะจง
บ.สหชยัอินเตอร์เทรด จ ำกดั 50,000 บำท บ.สหชยัอินเตอร์เทรด จ ำกดั 50,000 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 50/2562

ลว. 12 ธ.ค.61

4

จ้ำงถ่ำยเอกสำรเวยีน

ประชำสมัพนัธ์

กฎหมำยฯ

32,224.00                  32,224.00                 เฉพำะเจำะจง

ดบัเบิล้ย.ูท.ีก๊อปปี.้เซ็นเตอร์ 32,224 บำท ดบัเบิล้ย.ูท.ีก๊อปปี.้เซ็นเตอร์ 32,224 บำท

รำคำไมเ่กินงบประมำณ

ใบสัง่จ้ำง บจส. 51/2562

ลว. 12 ธ.ค.61

5
จ้ำงถ่ำยเอกสำร 26,700.00                  26,700.00                 เฉพำะเจำะจง

สำมชยั 2017 26,700 บำท สำมชยั 2017 26,700 บำท
รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 52/2562

ลว. 14 ธ.ค.61

6
จ้ำงถ่ำยเอกสำร 59,000.00                  59,000.00                 เฉพำะเจำะจง

สำมชยั 2017 59,000 บำท สำมชยั 2017 59,000 บำท
รำคำไมเ่กินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 53/2562

ลว. 19 ธ.ค.61

7
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 65,670.00                  65,670.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์ 65,670 บำท นำงสำวพจนำลยั  กงวงศ์ 65,670 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 54/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

8
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 55,200.00                  55,200.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกลัยกร  สทิธิกำร 55,200 บำท นำงสำวกลัยกร  สทิธิกำร 55,200 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 55/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

9
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 68,400.00                  68,400.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 
68,400 บำท

นำงสำวพจวรรณ  ชโลธร 
68,400 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 56/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

10
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 84,360.00                  84,360.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวฉนัทนำ  แสวงผล 
84,360 บำท

นำงสำวฉนัทนำ  แสวงผล 
84,360 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 57/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

11
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 82,890.00                  82,890.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ
82,890 บำท

นำงสำวจนัทนำ  บรรจงเกต ุ
82,890 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 58/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

12
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 69,480.00                  69,480.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชตุมิำ  หณุเวช 
69,480 บำท

นำงสำวชตุมิำ  หณุเวช 
69,480 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 59/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

13
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 57,690.00                  57,690.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 
57,690 บำท

นำงสำวจไุรรัตน์  บญุสวน 
57,690 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 60/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

14
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 73,470.00                  73,470.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพรทพิย์  ด้วงจำด
73,470 บำท

นำงสำวพรทพิย์  ด้วงจำด
73,470 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 61/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

15
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 89,330.00                  89,330.00                 เฉพำะเจำะจง

นำยพรศกัดิ ์ ศรีไพริน
89,330 บำท

นำยพรศกัดิ ์ ศรีไพริน
89,330 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 62/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

16
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 82,290.00                  82,290.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวจิรำพร  เฉลยีงพจน์

เสนอรำคำ 77,640 บำท
82,290 บำท

นำงสำวจิรำพร  เฉลยีงพจน์
82,290 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 63/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

17
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 81,060.00                  81,060.00                 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

เสนอรำคำ 76,470 บำท
81,060 บำท

นำงสำวสวุรรณ์ณีย์  ผนัผิน

เสนอรำคำ 76,470 บำท
81,060 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 64/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

18
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 52,590.00                  52,590.00                 เฉพำะเจำะจง

นำยธีรยทุธ  ผอ่งฉว ี
52,590 บำท

นำยธีรยทุธ  ผอ่งฉว ี
52,590 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 65/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

19
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 35,070.00                  35,070.00                 เฉพำะเจำะจง

นำยกิตตวิสิทุธ์ิ  ประทปีะจิตติ
35,070 บำท

นำยกิตตวิสิทุธ์ิ  ประทปีะจิตติ
35,070 บำท

 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 66/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

20
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 31,590.00                  31,590.00                 เฉพำะเจำะจง

นำยพลวศิษิฐ์  เพ่ิมทองค ำ 31,590 บำท นำยพลวศิษิฐ์  เพ่ิมทองค ำ 31,590 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 67/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

21
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 50,100.00                  50,100.00                 เฉพำะเจำะจง

น.ส.มชัฌมำภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บำท น.ส.มชัฌมำภรณ์  สขุพฒัน์ธี 50,100 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 68/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

22
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 33,090.00                  33,090.00                 เฉพำะเจำะจง

นำยณฏัฐพล  ยอดด ำเนิน 33,090 บำท นำยณฏัฐพล  ยอดด ำเนิน 33,090 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 69/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

23
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 45,000.00                  45,000.00                 เฉพำะเจำะจง

น.ส.นนัทกิำนต์ หนเูนียม 45,000 บำท น.ส.นนัทกิำนต์ หนเูนียม 45,000 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 70/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

24
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 45,000.00                  45,000.00                 เฉพำะเจำะจง

น.ส.พชัริดำ  สกลุมำ 45,920 บำท น.ส.พชัริดำ  สกลุมำ 45,920 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 71/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

25
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 83,310.00                  83,310.00                 เฉพำะเจำะจง

น.ส.สลกัจิต  สบือำษำ 83,310 บำท น.ส.สลกัจิต  สบือำษำ 83,310 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 72/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

26
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 53,550.00                  53,550.00                 เฉพำะเจำะจง

น.ส.ธันยทพิย์  ชยำนนัท์ 53,550 บำท น.ส.ธันยทพิย์  ชยำนนัท์ 53,550 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 73/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

27
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มิ.ย. 62) 100,000.00                100,000.00               เฉพำะเจำะจง

นำงอรัญญำ  มโนสร้อย 100,000 บำท นำงอรัญญำ  มโนสร้อย 100,000 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 74/2562

ลว. 27 ธ.ค.61

28
จ้ำงเหมำปฏิบตังิำน (ม.ค.-มี.ค. 62) 39,000.00                  39,000.00                 เฉพำะเจำะจง

นำยพิศณพุงษ์  กำละพนัธ์ 39,000 บำท นำยพิศณพุงษ์  กำละพนัธ์ 39,000 บำท
 -ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกบังำน

- รำคำไม่เกินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง บจส. 75/2562

ลว. 28 ธ.ค.61



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 ซือ้ปำกกำ 450 ด้ำม 2,407.50                  2,407.50                เฉพำะเจำะจง กิจเจริญกำรค้ำ กิจเจริญกำรค้ำ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่ซือ้ เลขที ่

 =  2,407.50  บำท  =  2,407.50  บำท  บซ.ว. 5/62 ลว. 11 ธค.61

2 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่ 47,250.00                47,250.00              เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

450 เลม่  =  47,250 บำท  =  47,250 บำท บจ.ว. 21/62 ลว.13 ธค.611

3 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวกตัติกำ  ไชยค ำภำ นำงสำวกตัติกำ  ไชยค ำภำ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 มกรำคม - มีนำคม 2562  = 45,000 บำท  = 45,000 บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกบังำนบจ.ว. 22/62 ลว.25 ธค.61

4 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 45,000.00                45,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศิกำนต์  แก้วยอด นำงสำวศศิกำนต์  แก้วยอด  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 มกรำคม - มีนำคม 2562  = 45,000 บำท  = 45,000 บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกบังำนบจ.ว. 23/62 ลว.25 ธค.61

5 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 75,000.00                75,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวขวญัดำว  ผู้ เลือ่งลือ นำงสำวขวญัดำว  ผู้ เลือ่งลือ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 มกรำคม - มีนำคม 2562  = 75,000 บำท  = 75,000 บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกบังำนบจ.ว. 24/62 ลว.25 ธค.61

6 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,400 ชดุ 7,680.00                  8,000.00                เฉพำะเจำะจง ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์ ดบัเบิล้ย.ูที.ก็อปปี ้เซ็นเตอร์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 =  7,680บำท  = 7,680 บำท บจ.ว. 25/62 ลว.25 ธค.611

7 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 79,720.00                79,720.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรรณรัตน์ ขนุมิน นำงสำวกตัติกำ  ไชยค ำภำ  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 มกรำคม - เมษำยน 2562  = 79,720บำท  = 79,720บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกบังำนบจ.ว. 26/62 ลว.28 ธค.61

8 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 23,380.00                23,380.00              เฉพำะเจำะจง นำยวนัชยั  แก้วด้วง นำยวนัชยั  แก้วด้วง  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 มกรำคม -  กมุภำพนัธ์ 2562  = 23,380 บำท  = 23,380 บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกบังำนบจ.ว. 27/62 ลว.28 ธค.61

9 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 27,000.00                27,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำววชิรำพร  เครือวงค์ปิง นำงสำววชิรำพร  เครือวงค์ปิง  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 มกรำคม - มีนำคม 2562  = 27,000  บำท  = 27,000  บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกบังำนบจ.ว. 28/62 ลว.28 ธค.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน  ธนัวำคม 2561

(ช่ือหน่วยงำน)..ส ำนกัควบคมุเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย (กลุม่ควบคมุวตัถอุนัตรำย)

วนัที ่......28.... เดือน ..ธนัวำคม..... พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลอืกและรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

10 จ้ำงเหมำปฏบิตัิงำน 36,000.00                36,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรีรัตน์ จิตจ ำนงค์ นำงสำวอำรีรัตน์ จิตจ ำนงค์  - รำคำในวงเงินงบประมำณ ใบสัง่จ้ำง เลขที ่

 มกรำคม - มีนำคม 2562  = 36,000 บำท  = 36,000 บำท  - ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกบังำนบจ.ว. 29/62 ลว.28 ธค.61

แบบ  สขร.1

ล ำดบัที่ งำนจดัซือ้จดัจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
เลขทีห่รือวนัทีข่องสญัญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จดัเชำ่เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 28,800 28,800 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั (มหำชน)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน)

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   3/2562

เสนอรำคำ 28,800 บำท รำคำจ้ำง 28,800 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่12 ตลุำคม 2561

2 จดัจ้ำงบ ำรุงรักษำ

ระบบสำยดว่น อย.

1556

250,640 250,636.80 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี 

เอเชีย จ ำกดั

บริษัท คอมพิวเตอร์ เทเลโฟนี 

เอเชีย จ ำกดั

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   4/2562

ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ 2562 โดยวธีิ

เฉพำะเจำะจง

เสนอรำคำ 250,640 บำท รำคำจ้ำง 250,640 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่17 ตลุำคม 2561

3 จดัจ้ำงดแูลเคร่ืองแม่

ข่ำยระบบฐำนข้อมลู

เฝ้ำระวงั

96,300 96,300 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงบริษัท คีนอำยน์ จ ำกดั บริษัท คีนอำยน์ จ ำกดั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   5/2562

โฆษณำผลิตภณัฑ์

สขุภำพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2562

เสนอรำคำ 96,300 บำท รำคำจ้ำง 96,300 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่26 ตลุำคม 2561

4 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 131,820 131,820 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค นำงสำวกนกวรรณ หน่อนำค  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   6/2562

เสนอรำคำ 131,820 บำท รำคำจ้ำง 131,820 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

5 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวณฐัวดี ฤทธิเลิศ นำงสำวณฐัวดี ฤทธิเลิศ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   7/2562

เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

6 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวจริญญำ กลุเขมำนนท์ นำงสำวจริญญำ กลุเขมำนนท์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   8/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน......ตลุำคม 2561...............

(ช่ือหน่วยงำน)....ศนูย์จดักำรเร่ืองร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภำพ (ศรป.)......

วนัที่...31.....เดือน..ตลุำคม..พ.ศ....2561...

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

7 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ นำงสำวแสงทิพย์ สมัฤทธ์ิ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   9/2562

เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

8 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 104,100 104,100 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวนิตยำ นิลทะสิงห์ นำงสำวนิตยำ นิลทะสิงห์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   10/2562

เสนอรำคำ 104,100 บำท รำคำจ้ำง  104,100  บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

9 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 94,560 94,560 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวกศิมล รอดแฟง นำงสำวกศิมล รอดแฟง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   11/2562

เสนอรำคำ 94,560 บำท รำคำจ้ำง  94,560  บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

10 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวปัทมำ แก้วเงิน นำงสำวปัทมำ แก้วเงิน  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.  12/2562

เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

11 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวปำริษำ สภุำวรรณ นำงสำวปำริษำ สภุำวรรณ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   13/2562

เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

12 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 94,680 94,680 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง นำงสำวเกศรำ เกิดชว่ง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   14/2562

เสนอรำคำ 94,680 บำท รำคำจ้ำง  94,680 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

13 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 87,720 87,720 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวสิริญำพร โนนน้อย นำงสำวสิริญำพร โนนน้อย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   15/2562

เสนอรำคำ 87,720 บำท รำคำจ้ำง  87,720 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

14 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 75,000 75,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวจฑุำรัตน์ เทียมพวง นำงสำวจฑุำรัตน์ เทียมพวง  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   16/2562

เสนอรำคำ 75,000 บำท รำคำจ้ำง 75,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

15 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 79,800 79,800 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวกำนต์รว ีมัง่มี นำงสำวกำนต์รว ีมัง่มี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   17/2562

เสนอรำคำ 79,800 บำท รำคำจ้ำง 79,800 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

16 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 64,200 64,200 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวศิวำพร ทองดี นำงสำวศิวำพร ทองดี  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   18/2562

เสนอรำคำ 64,200 บำท รำคำจ้ำง 64,200 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

17 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม นำงสำวศิริจนัทร์ ศภุกิติธรรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   19/2562

เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

18 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวรภสัสรณ์ สงัข์ดิษญ์ นำงสำวรภสัสรณ์ สงัข์ดิษญ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   20/2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

19 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 63,000 63,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำยภำน ุวงศ์รัตนโชคชยั นำยภำน ุวงศ์รัตนโชคชยั  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   21/2562

เสนอรำคำ 63,000 บำท รำคำจ้ำง  63,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

20 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000 30,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวพนิตำ หม่ืนสวสัดิ์ นำงสำวพนิตำ หม่ืนสวสัดิ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   22/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

21 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000 30,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจง นำยพลำกร ปรำณพรม  นำยพลำกร ปรำณพรม  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   23/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

22 จดัจ้ำงเจ้ำหน้ำทีเ่หมำปฏบิตัิงำน 30,000 30,000 จดัจ้ำงโดยวธีิเฉพำะเจำะจงนำงสำวช่ืนกมล เบญจกลุ นำงสำวช่ืนกมล เบญจกลุ  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บจ.ศรป.   24/2562

เสนอรำคำ 30,000 บำท รำคำจ้ำง  30,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

23 จดัซือ้นิตยสำร วำรสำร

 และแตง่ตัง้

12,000 12,000 จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงร้ำนอรพิน บญุวงศ์ ร้ำนอรพิน บญุวงศ์  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   1/2562

คณะกรรมกำรตรวจรับงำน เสนอรำคำ  12,000 บำท รำคำจ้ำง  12,000 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่4 ตลุำคม 2561

24 จดัซือ้น ำ้ดืม่ส ำหรับ

บริโภค โดยวธีิ

เฉพำะเจำะจง

15,600 15,600 จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงสถำบนัโภชนำกำร 

มหำวทิยำลยัมหิดล

สถำบนัโภชนำกำร 

มหำวทิยำลยัมหิดล

 - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   2/2562

เสนอรำคำ 15,600 บำท รำคำจ้ำง  15,600 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่3 ตลุำคม 2561

25 จดัซือ้ครุภณัฑ์

ส ำนกังำน

20,800 20,800 จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   3/2562

เสนอรำคำ  20,800 บำท รำคำจ้ำง  20,800 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่11 ตลุำคม 2561

26 จดัซือ้วสัดสุ ำนกังำน 18,540 18,540 จดัซือ้โดยวธีิเฉพำะเจำะจงร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย ร้ำนพี.เอ็ม.เอ็น.ซพัพลำย  - มีคณุสมบตัิครบถ้วน บซ.ศรป.   4/2562

เสนอรำคำ  18,540 บำท รำคำจ้ำง  18,540 บำท  - เสนอรำคำเหมำะสม

ภำยในวงเงินงบประมำณ

ลงวนัที ่31 ตลุำคม 2561

แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินทีจ่ดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในรอบเดือน ธนัวำคม 2561

กองสง่เสริมกำรประกอบกำรผลิตภณัฑ์สขุภำพ

วนัที ่28 เดือน ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำร

รวบรวมข้อมลูและ

จดัท ำข้อเสนอในกำร

เพ่ิมประสิทธิภำพกำร

อนญุำตผลิตภณัฑ์

สขุภำพของจงัหวดัน ำ

ร่อง

460,000.- บำท 460,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.อนศุรำ ธนำมี 

รำคำทีเ่สนอ 460,000.- บำท

น.ส.อนศุรำ ธนำมี 

รำคำทีจ้่ำง 460,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 37/2562

3 ธ.ค.61

2 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และ

ให้บริกำรข้อมลู

36,000.- บำท 36,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ธนชัพร  ชำติวงศ์

รำคำทีเ่สนอ 36,000.- บำท

น.ส.ธนชัพร  ชำติวงศ์

รำคำทีจ้่ำง 36,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 38/2562

3 ธ.ค.61

3 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

ประชำสมัพนัธ์และ

ให้บริกำรข้อมลู

53,700.- บำท 53,700.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปำระ

รำคำทีเ่สนอ 53,700.- บำท

น.ส.นวรัตน์ ผิรังคะเปำระ

รำคำทีเ่สนอ 53,700.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 39/2562

4 ธ.ค.61

4 เชำ่อปุกรณ์และระบบ

ในกำรใหบริกำร Smart

 Counter Serviceฯ

494,000.- บำท 494,000.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ. เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์

 ออร์แกไนซ์เซอร์ จก.

รำคำทีเ่สนอ 494,000.- บำท

บ. เดอะลอวไีนซ์ อีเว้นท์ แอนด์ 

ออร์แกไนซ์เซอร์ จก.

รำคำทีเ่ชำ่ 494,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 40/2562

4 ธ.ค.61

5 จ้ำงเหมำบริกำรน ำร่อง

ระบบsmart counter 

service ส ำหรับ

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

ระยะที ่2

496,000.- บำท 496,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้

รำคำทีเ่สนอ 496,000.- บำท

บริษัท ออพติมสั โซลชูัน่ 

คอนซลัติง้

รำคำทีจ้่ำง 496,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 41/2562

4 ธ.ค.61

6 ซือ้หมกึปริน้ส์ 85,289.70 บำท 85,289.70 บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ธำรำลกัษม์ ซพัพลำย จก.

รำคำทีเ่สนอ 85,289.70 บำท

บ.ธำรำลกัษม์ ซพัพลำย จก.

รำคำทีซื่อ้ 85,289.70 บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 6/2562

7 ธ.ค.61

7 จ้ำงรถตู้ปรับอำกำศ 52,500.- บำท 52,500.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำทีเ่สนอ 52,500.- บำท

นำยฉลอง สมัมำขนัธ์

รำคำทีจ้่ำง 52,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 42/2562

12 ธ.ค.61

8 จ้ำงติดตัง้พดัลมดดู

อำกำศ

12,840.- บำท 12,840.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำทีเ่สนอ 12,840.- บำท

บ.อำชำ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

รำคำทีจ้่ำง 12,840.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 43/2562

13 ธ.ค.61

และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซือ้หรือจ้ำง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
9 จ้ำงกำรพฒันำระบบ

กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน

ต ำรับยำวจิยัและ

ผลิตภณัฑ์สมนุไพร

26,000.- บำท 26,000.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  น.ส.ชยำภำ ไชยศรี

รำคำทีเ่สนอ 26,000.- บำท

 น.ส.ชยำภำ ไชยศรี

รำคำทีจ้่ำง 26,000.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 44/2562

13 ธ.ค.61

10 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 4,968.60 บำท 4,968.60 บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  ร้ำน เอ เอส ก๊อปปี้

รำคำทีเ่สนอ 4,968.60 บำท

 ร้ำน เอ เอส ก๊อปปี้

รำคำทีจ้่ำง 4,968.60 บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 45/2562

13 ธ.ค.61

11 จ้ำงจดัท ำและ

ตรวจสอบเบือ้งต้น

เก่ียวกบัเอกสำรกำร

เบกิจำ่ยเงิน

38,900.- บำท 38,900 บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวภญิญำพชัญ์ สดุทอง

คง

รำคำทีเ่สนอ 38,900.- บำท

 นำงสำวภญิญำพชัญ์ สดุทองคง

รำคำทีจ้่ำง 38,900.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 46/2562

13 ธ.ค.61

12 จ้ำงจดัท ำข้อมลู 38,500.- บำท 38,500.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง  นำงสำวนนัณภชัสรณ์ กำมะ

รำคำทีเ่สนอ 38,500.- บำท

นำงสำวนนัณภชัสรณ์ กำมะ

รำคำทีจ้่ำง 38,500.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 47/2562

13 ธ.ค.61

13 ซือ้กลอนล็อกประตู

พร้อมติดตัง้

24,610.- บำท 24,610.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ดิจิสมำร์ท จก.

รำคำทีเ่สนอ 24,610.- บำท

บ.ดิจิสมำร์ท จก.

รำคำทีซื่อ้ 24,610.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะซือ้

สสผ. จ 7/2562

13 ธ.ค.61

14 ซือ้ไมโครโฟนพร้อม

ติดต้ง

62,916.- บำท 62,916.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง ร้ำน เคพีพี เซอร์วสิ

รำคำทีเ่สนอ 62,916.- บำท

ร้ำน เคพีพี เซอร์วสิ

รำคำทีซื่อ้ 62,916.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 8/2562

19 ธ.ค.61

15 ซือ้ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์

145,092.- บำท 145,092.- บำท  วธีิเฉพำะเจำะจง บ.ซิสเต็ม เอส จก.

รำคำทีเ่สนอ 145,092.- บำท

บ.ซิสเต็ม เอส จก.

รำคำทีซื่อ้ 145,092.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 9/2562

19 ธ.ค.61

16 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

กำรบริหำรและบริกำร

ของศนูย์บริกำร

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

เบด็เสร็จ

90,050.- บำท 99,450.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำทีเ่สนอ 90,050.- บำท

นำงบงกช เอ่ียมจ ำรูญ

รำคำทีจ้่ำง 90,050.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 48/2562

27 ธ.ค.61

17 จ้ำงจดัท ำงำนด้ำน

กำรบริหำรและบริกำร

ของศนูย์บริกำร

ผลิตภณัฑ์สขุภำพ

เบด็เสร็จ

71,580.- บำท 75,980.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ศิรประภำ วรีแพทยโกศล

รำคำทีเ่สนอ 71,580.- บำท

น.ส.ศิรประภำ วรีแพทยโกศล

รำคำทีจ้่ำง 71,580.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 49/2562

27 ธ.ค.61



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้ำง วงเงินที่จดัซือ้ รำคำกลำง วธีิซือ้หรือจ้ำง เหตผุลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ

และรำคำที่เสนอ

ผู้ ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง
18 จ้ำงจดัท ำงำนเอกสำร

และตรวจสอบเอกสำร

เก่ียวกบักำรเบกิจำ่ยเงิน

70,950.- บำท 70,950.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนนัท์

รำคำทีเ่สนอ 71,580.- บำท

น.ส.ฐิติมำพร สนุทรนนัท์

รำคำทีจ้่ำง 71,580.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 50/2562

27 ธ.ค.61

19 จ้ำงจ้ำงจดัท ำงำน

ด้ำนพฒันำระบบงำน

ประชำสมัพนัธ์และ

สำรสนเทศ

59,760.- บำท 63,160.- บำท วธีิเฉพำะเจำะจง น.ส.วลัลยำ พนัธโุพธ์ิ

รำคำทีเ่สนอ 59,760.- บำท

น.ส.วลัลยำ พนัธโุพธ์ิ

รำคำทีจ้่ำง 59,760.- บำท

คณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน

ตำมคณุลกัษณะฯและรำคำ

ไมเ่กินวงเงินทีจ่ะจ้ำง

สสผ. จ 51/2562

27 ธ.ค.61


